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RESUMO 

Apesar da vocação histórica da Justiça do Trabalho para a conciliação dos conflitos, o 

processo conciliatório nunca foi pouco desafiador, especialmente considerando a 

possibilidade de envolver transação de direitos que são, em sua maioria, marcados pela 

indisponibilidade.  

Este trabalho endereça questão central de como desenvolver um processo conciliatório em 

harmonia com o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, inserido em um 

cenário de riscos, e enfrentar os desafios que a realidade fática apresenta. 

Após conceber parâmetros para avaliar qualitativamente a condução das sessões de 

conciliação, foram observadas audiências trabalhistas conduzidas por juízes lotados no Fórum 

Ruy Barbosa do Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região e desenvolvida uma análise 

crítica das estratégias e métodos adotados no direcionamento do processo conciliatório, a 

partir da perspectiva do magistrado. O objetivo foi extrair boas práticas do juiz conciliador e 

propor reflexões acerca de alguns dos desafios que se apresentam empiricamente.  

 

Palavras-chave: Justiça do Trabalho; processo conciliatório; audiência trabalhista; conflitos 

trabalhistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ABSTRACT 

Despite the historical mission of the Labor Courts to settle conflicts, the conciliation process 

has always been challenging, especially considering that it may involve rights that are mostly 

unwaivable. 

This study is intended, in a first stage, to establish the foundation for the reflection on its 

central matter: how can a conciliation process be developed in harmony with the principle of 

unwaivability of labor rights, in a scenario of risks, and how to face the challenges imposed 

by the factual reality? 

After the determination of the parameters for the qualitative analysis on how conciliation 

sessions are conducted, labor hearings conducted by appellate judges in Ruy Barbosa 

Courthouse of the Appellate Labor Court of the 2nd Region were observed and a critical 

analysis of the strategies and methods adopted during the conduct of the conciliation process 

was made. The purpose was to extract the good practices of the judge who conducted the 

conciliation process and propose reflections on some of the challenges empirically observed. 

In order to do so, the perspective of the court was adopted. 

 

Keywords: Labor Courts; conciliation process; labor hearings; labor dispute. 
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1 INTRODUÇÃO 

Como conduzir um processo conciliatório em harmonia com o princípio da 

indisponibilidade dos direitos trabalhistas, inserido em um cenário de riscos, e enfrentar os 

desafios que a realidade fática apresenta? 

A Justiça do Trabalho, desde sua origem, incentivou a autocomposição das partes. O 

art. 764 da CLT, datado de 1.º de maio de 1946, estabelece que os dissídios submetidos à 

apreciação dessa Justiça Especializada serão sempre sujeitos à conciliação e que o julgador 

deve empregar “seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória para os 

conflitos”.  

O site do Tribunal Superior do Trabalho (TST) confirmou, em notícia publicada em 28 

de setembro de 2021, que a Justiça do Trabalho é o ramo do Poder Judiciário que mais 

concilia, com 23% do total dos casos solucionados por meio de acordo, índice que aumenta 

para quase 45% quando se trata apenas de processos na fase de conhecimento (TST, 2022a). 

A notícia tem por base os resultados quantitativos apresentados pelo Relatório Justiça em 

Números 2021 (ano-base 2020) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2021, p. 193).
1
  

Esse caráter conciliador chegou a ser um traço distintivo da Justiça do Trabalho, 

revelando seu pioneirismo na adoção de soluções consensuais de conflito – o que, inclusive, 

em um passado não muito distante, foi alvo de preconceito por aqueles que consideravam a 

conciliação judicial uma “faceta menor da função jurisdicional”, conforme relata o Ministro 

do TST, José Roberto Freire Pimenta.
2
  

As normas reformadas e editadas nas últimas décadas denunciam que se trata de uma 

visão ultrapassada, ocorrendo uma revalorização das formas consensuais de resolução dos 

 

                                                 
1
 
 

A Justiça que mais faz conciliação é a Trabalhista, que solucionou 23% de seus casos por meio de acordo – 

valor que aumenta para 44,8% quando apenas a fase de conhecimento de primeiro grau é considerada. Ao 

considerar apenas a fase de conhecimento do primeiro grau, o maior índice de conciliação é verificado no 

TRT-2 com 51%. 
2
 
 

“[...] um dos mais importantes aspectos da atividade jurisdicional da Justiça do Trabalho e que, de certo 

modo, sempre foi uma das peculiaridades que a diferenciavam da Justiça Comum (fazendo, por outro lado, 

que esta Justiça Especial fosse encarada, por alguns, de uma forma injustificadamente preconceituosa). 

[...]  

Será que a nova Justiça do Trabalho, negando tanto suas origens quanto os princípios peculiares que 

determinaram sua instituição e indevidamente influenciada por concepções privatísticas do processo civil 

hoje já ultrapassadas até mesmo em sua disciplina de origem, passará a adotar uma atitude preconceituosa em 

relação à conciliação judicial, como se esta fosse uma faceta menor da função jurisdicional e, como tal, 

merecedora de menos prioridade?” (PIMENTA, 2000, p. 29 e 31). 
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litígios (Resolução n.º 125/2010 do CNJ; Resolução n.º 174/2016 do CSJT; arts. 3.º, § 3.º, e 

334, do Código de Processo Civil; Lei da Mediação  n.º 13.140, de 26 de junho de 2015).
3
  

Não se pretende, com este estudo, reafirmar o que já está assentado no âmbito jurídico 

trabalhista no sentido de que a autocomposição das partes traz consigo diversas vantagens.
4
 

A questão inicial que se coloca é que talvez exista um foco excessivo no aspecto 

quantitativo das conciliações e pouca luz sobre seu viés qualitativo – o que se sugere com base no 

acompanhamento da institucionalização da conciliação na Justiça, pelos dados divulgados 

oficialmente e pela imprensa,
5
 bem como em apontamentos de deficiências desse tipo de 

avaliação feitos em pesquisas e estudos acadêmicos. Nesse sentido, Gabbay (2013, p. 268): 

As conciliações têm sido incentivadas pelo Conselho Nacional de Justiça (como 

através das Semanas de Conciliação) sob argumento de aumento e metas de 

produtividade, redução do volume das demandas e alcance das metas estabelecidas 

aos Tribunais. O desafio, contudo, é conciliar quantidade e qualidade, pois, quando a 

conciliação é aplicada a um volume grande de casos (contencioso de massa e 

litigantes repetitivos), a qualidade dos acordos e do processo tende a ser afetada. 

 

                                                 
3
 
 

Antes da edição da Lei n.º 13.140/2015, marco da regulação legal específico da mediação, já existiam 

previsões desse meio adequado de resolução de conflito no âmbito justrabalhista – art. 11 da Lei n.º 

10.192/2001 e art. 4.º, “b”, da Lei n.º 10.101/2000. 
4
 
 

Entre elas, maior taxa de cumprimento voluntário em comparação com as sentenças adjudicadas; menor 

necessidade de movimentação da máquina judiciária para a execução da solução obtida; adequação para 

pacificar a lide em todas as suas dimensões – jurídica, sociológica e psicológica; além de envolver um 

procedimento mais democrático, que melhor administra os custos e riscos processuais; e com capacidade de 

promover o diálogo e a conscientização quanto aos direitos e deveres dos envolvidos. 
5
 
 

Inegável que as conciliações são usadas como instrumento para redução da morosidade do processo, lidar 

com a litigância em massa (comum na Justiça do Trabalho), evitar o aprazamento das pautas de audiência e 

diminuir o volume excessivo de trabalho.  

A própria Resolução n.º 174/2016 reconhece que a cultura conciliatória revela-se um instrumento efetivo de 

auxílio e desafogamento dos órgãos judiciários.  

As duas metas nacionais específicas de 2020 colocadas pelo CNJ para os Tribunais Regionais e juízes do 

Trabalho dizem respeito ao tempo de tramitação processual. O mesmo tema é objeto de nove entre as onze 

metas de 2020 aprovadas pela Justiça do Trabalho, e a meta n. 3 é de “Manter o índice de conciliação na fase 

de conhecimento, em relação ao percentual do biênio 2017/2018” (Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/justica-do-trabalho/. Acesso em: 14 jun. 2020). 

Ao se consultarem as estatísticas disponibilizadas no site do TST (http://www.tst.jus.br/web/estatistica), vê-

se um acesso rápido ao link “Conciliações Realizadas”: http://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt/conciliacoes. 

Todos os dados ali constantes são quantitativos. 

O TST menciona que na Semana da Conciliação pretende “alcançar o maior número possível de acordos” e 

proporcionar “maior celeridade ao encerramento de conflitos trabalhistas” (http://www.tst.jus.br/noticias/-

/asset_publisher/89Dk/content/5-semana-nacional-daconciliacao-trabalhista-sera-realizada-de-27-a-31-de-

maio). Nessas épocas, fala-se muito – e principalmente – em números de acordos e dos valores envolvidos.  

Parece que essa tendência tem se firmado durante a pandemia, como relata a notícia publicada em 12.06.2020 

pela Folha de S. Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/judiciario-incentiva-

conciliacao-antes-de-explosao-de-processos-comimpactos-da-

pandemia.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa. Acesso em: 14. jun. 

2020. 

Tartuce e Silva (2013, p. 62) lembram um aspecto institucional que pode levar a esse quadro ao afirmarem 

que “não são raras as vezes em que se realça o enfoque quantitativo dos meios consensuais em detrimento do 

enfoque qualitativo”, qual seja “a atividade desenvolvida pelo juiz na conciliação não é reconhecida para 

efeito de promoção por merecimento”.  
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A questão qualitativa ganha centralidade quando se contextualiza materialmente o 

processo conciliatório que se desenvolve nas varas trabalhistas, visto que envolve a transação 

de direitos os quais são, em sua maioria, marcados pela indisponibilidade.  

Voltado à preocupação com esse viés, este estudo procura, no segundo capítulo, 

estabelecer quais e em que medida os direitos trabalhistas podem ser transacionados, 

bem como delinear limites às transações que encontrem suporte em uma base teórico-

normativa elaborada a partir do entrelaçamento de normas, doutrinas e interpretações judiciais 

do direito do trabalho e da teoria crítica de direitos humanos, bem como dos estudos de 

métodos consensuais de solução de disputas. 

Uma vez estabelecidos tais limites, estes serão inseridos em um ambiente dinâmico, no 

qual existem riscos processuais, materiais e econômicos, do tempo do processo, sociais e 

psicológicos – os quais aparecem de variadas formas e em diversas combinações nas 

audiências trabalhistas –, a fim de refletir sobre como suas bordas são expandidas em cenários 

de incertezas, atentando-se sempre que essa reconfiguração de fronteiras deve ocorrer em 

conformidade com os parâmetros do ordenamento jurídico.  

Feita essa reflexão, pretende-se chegar a uma conclusão parcial acerca dessas margens 

e compreender qual o conteúdo da indisponibilidade dos direitos trabalhistas quando 

pleiteados judicialmente.  

No capítulo seguinte serão trazidos os resultados de análise empírica decorrente da 

observação da dinâmica de audiências trabalhistas para analisar como os juízes preparam 

a abordagem de tratamento do conflito, como dirigem cada processo conciliatório e quais 

resultados produzem.  

Para tanto, foram escolhidos dez juízes conciliadores lotados no Fórum Trabalhista 

Ruy Barbosa de São Paulo, capital, de acordo com critério e metodologia que serão 

pormenorizados no item “Escolhas Metodológicas”. 

Este trabalho foi desenvolvido durante o período da Pandemia da Covid-19, de modo 

que as audiências observadas se deram no formato virtual em razão da necessidade de 

isolamento social. 

Nesse âmbito delimitado, no terceiro capítulo deste trabalho foi feito um recorte 

adicional: a perspectiva do juiz conciliador acerca do processo conciliatório.  

Considera-se que, ao desempenhar esse papel, o magistrado exerce sua vocação de 

pacificar socialmente os jurisdicionados, estando imbuído do “desejo genuíno de identificar e 

resolver problemas pessoais que impedem as possibilidades de um bom resultado” (MARTÍN, 

2011, p. 334 apud GIMENEZ, 2018, p. 62). 
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O intuito foi verificar como os juízes conduzem as conciliações e realizar uma análise 

crítica sobre os métodos e estratégias adotadas, para coletar, de forma não exaustiva, boas 

práticas a fim de serem replicadas.  

Parte-se, assim, da noção de boas práticas construída na primeira parte deste estudo: 

diretrizes juridicamente embasadas de conciliações em audiências trabalhistas, que levem ao 

melhor planejamento das sessões e ao aperfeiçoamento das estratégias do tratamento 

consensual dos conflitos, assim como mitiguem riscos e aumentem as chances de se obterem 

composições entre empregados e empregadores mais justas e satisfatórias. 

Mas não só esse aspecto será examinado. Objetivou-se também observar quando os 

ensinamentos teóricos aprendidos pelos juízes conciliadores encontram uma realidade viva, 

variada e, de certo modo, imprevisível, típica do cotidiano das varas do trabalho. É nesse 

ambiente que surgem alguns dos desafios e dilemas enfrentados na experiência. 

Superadas as indagações anteriores, ao atingir esse ponto, este trabalho pretende ter 

construído bases para refletir acerca de sua questão central, já colocada no início desta 

introdução: como conduzir um processo conciliatório em harmonia com o princípio da 

indisponibilidade dos direitos trabalhistas, inserido em um cenário de riscos, e enfrentar os 

desafios que a realidade fática apresenta? 

Presume-se que a resposta a essa questão não leva a um só caminho, uma vez que as 

técnicas e as abordagens do processo conciliatório são múltiplas – e é justamente essa 

multiplicidade que contém o potencial de gerar adequação à busca da solução do conflito 

tendo em vista o caso concreto, o perfil dos envolvidos, as características da disputa e os 

riscos presentes. 

Esta pesquisa pretende contribuir com a troca de reflexões acerca dos desafios 

vivenciados pelos magistrados e conciliadores, que por vezes enfrentam suas experiências 

isoladamente, sem partilhá-las.  

Também é destinado aos advogados e às partes, atores sociais fundamentais do 

processo conciliatório, procurando abrir uma fresta para a perspectiva do juiz conciliador, 

baseando-se na crença que confere legitimidade aos métodos de solução consensual de 

conflitos: de que o diálogo, a escuta ativa e a colaboração de todos podem levar à melhoria do 

processo pela busca da pacificação social e à construção de uma sociedade mais justa e 

democrática.  
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2 LIMITES JURÍDICOS PARA A TRANSAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS 

INDIVIDUAIS 

2.1  O princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas 

A construção teórica de um sistema jurídico estrutura-se a partir de um instituto-chave, 

que no direito do trabalho é o trabalho humano subordinado
 
(GOMES; GOTTSCHALK, 

1964, p. 21-22). Reconhecido como uma disciplina jurídica autônoma, este tem princípios 

próprios diferentes dos que inspiram outros ramos do direito.  

Entre esses princípios regedores do direito do trabalho – e que, portanto, conferem-lhe 

lógica, sistematicidade e racionalidade – está o princípio da indisponibilidade dos direitos 

trabalhistas.  

Neste estudo, não se pretende repisar algo já estabelecido e firmado por grandes 

autores clássicos do direito do trabalho. Parte-se da explicação consolidada acerca desse 

princípio elaborada pelo Ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, no sentido de que dele 

decorre a impossibilidade de o empregado despojar-se, por sua simples manifestação de 

vontade, dos direitos e proteções garantidos pela lei e pelo contrato de trabalho. Veja: não se 

trata de mera irrenunciabilidade; não é válida a renúncia, tampouco a transação (DELGADO, 

2014, p. 199-200). 

O direito do trabalho também reforça essa noção ao reconhecer que as normas 

justrabalhistas são, regra geral, de ordem pública, portanto de observância obrigatória, não 

podendo ter sua regência afastada pela vontade das partes. Restringem, assim, a autonomia da 

vontade, configurando-se como um instrumento assecuratório das garantias básicas do 

trabalhador (DELGADO, 2014, p. 199). 

Existe uma transcendência do direito individual que justifica esse caráter da norma 

trabalhista, uma vez que a observância dos direitos trabalhistas garante a paz social, a ordem 

pública e evita o aprofundamento de injustiças. Afinal, foi essa sociedade que, ao promulgar 

nossa Constituição da República, decidimos construir. 

Esse interesse transcendente é reconhecido pelo autor espanhol Hinojosa (apud 

RODRIGUEZ, 1994, p. 68): 

É questão de ordem pública que o trabalho humano seja devidamente protegido e 

remunerado; que a cobiça não explore a necessidade; que impere a verdadeira 

liberdade, não diminuída por entraves econômicos. E seria quase sempre em 

prejuízo de terceiro – dos familiares do trabalhador, dos companheiros de trabalho, 
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que, por sua tibieza, se veriam constrangidos a aceitar condições inferiores de 

trabalho – a renúncia de seus direitos, que equivaleria, além disso, à das condições 

indispensáveis para a efetividade do direito à vida. 

O princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas não é apenas norte 

interpretativo, mas tem força normativa – conclusão que se empresta da hermenêutica 

contemporânea, a qual reconhece a normatividade dos princípios, suprimindo “o 

acanhamento, a estreiteza e as insuficiências do positivismo legal ou estadualista, deixando à 

retaguarda velhas correntes do pensamento jurídico, impotentes para dilucidar a positividade 

do Direito em todas as suas dimensões de valor e em todos os seus graus de eficácia”, 

conforme palavras de Bonavides (2009, p. 271-272, 276 e 285): 

Tendo ocorrido já tanto aquela maturidade do processo histórico como a sua 

evolução terminal – a qual se reportou o conspícuo Jurista – faz-se, agora, de todo o 

ponto possível asseverar, a exemplo de Esser, Alexy, Dworkin e Crisafulli, que os 

princípios são normas e as normas compreendem igualmente os princípios e as 

regras. 

Reconhece Esser – e com isso dá admirável passo adiante das posições positivistas – 

que o princípio atua normativamente; é parte jurídica e dogmática do sistema de 

normas, é ponto de partida (starting point, diz ele) que se abre ao desdobramento 

judicial de um problema. 

Se não chegam a ser, em rigor, uma norma no sentido técnico da palavra, os 

princípios, como ratio legis – prossegue o abalizado Jurista – são possivelmente 

Direito Positivo, que pelos veículos interpretativos se exprimem, e assim se 

transformam numa esfera mais concreta. 

[...] aqui fica para trás, já de todo anacrônica, a dualidade, ou mais precisamente, o 

confronto princípio versus norma, uma vez que pelo novo discurso metodológico a 

norma é conceitualmente elevada à categoria de gênero, do qual as espécies vêm a 

ser princípio e a regra. 

Além dos fundamentos históricos do princípio da indisponibilidade dos direitos 

trabalhistas, que lhe garantiram consolidação e reconhecimento, e da construção doutrinária 

da normatividade dos princípios, este tem expressa previsão legal, qual seja arts. 9.º, 444 e 

468 da CLT. 

2.1.1  Quais são os direitos trabalhistas irrenunciáveis?
6
  

Rodriguez (1994), em sua célebre obra Princípios do direito do trabalho, trata, entre 

outros assuntos, do alcance da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, trazendo uma 

questão semelhante à anteriormente colocada.  

 

                                                 
6
 
 

Por não tratar de negociação de direitos trabalhistas por entes coletivos, este trabalho não abordará as 

novidades trazidas pela Lei n.º 13.467/2017, principalmente art. 611-A, III, da CLT, que dispõe sobre os 

direitos passíveis de negociação em âmbito coletivo. 
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Após relatar que somente Mário de la Cueva e, de forma menos enfática, Francisco de 

Ferrari defendem que a totalidade das normas trabalhistas é irrenunciável e pontuar que a maior 

parte dos juslaboristas considera que é irrenunciável “boa parte” ou “a maioria das normas”, 

Rodriguez (1994, p. 83) questiona-se quais são as normas realmente irrenunciáveis.
7
 

O autor uruguaio faz uma análise bem mais ampla da posição de doutrinadores e 

juristas de diversos países.  

Este estudo, evidentemente, tem escopo muito mais limitado. Entretanto, para ilustrar e 

dar concretude à resposta deste item, citem-se alguns direitos trabalhistas recorrentemente 

considerados como não passíveis de renúncia – com a ressalva de que, a partir do estudo da 

doutrina pátria e exame da jurisprudência do TST do País, não há um consenso nesse particular.  

Em primeiro lugar, são comumente tidos como indisponíveis os direitos trabalhistas 

relacionados ao direito de personalidade do trabalhador.  

Um exemplo é o da anotação do vínculo de emprego na carteira de trabalho quando a 

empregadora confirmou que o trabalhador prestou serviços nos moldes do art. 3.º da CLT, 

porém informalmente. 

Na prática, isso significa que, quando há controvérsia nesse sentido (ilustrativamente, 

quando o reclamante alega ter prestado serviços à ré de natureza empregatícia e esta invoca fato 

impeditivo a sua pretensão de ter o vínculo de emprego reconhecido, por sustentar trabalho 

prestado de maneira autônoma, por meio de pessoa jurídica, na forma de cooperado ou “parceiro” 

de plataformas digitais), as partes podem pactuar, ao celebrarem o acordo, o não reconhecimento 

de vínculo, inclusive estabelecendo os efeitos da quitação a esse ponto controvertido e 

discriminando a natureza das parcelas que compõem o pacto como de natureza civil.
8
 

 

                                                 
7
 
 

Note que Rodriguez (1994) faz esse questionamento a partir da norma, ao passo que a perspectiva aqui 

adotada é a dos direitos. De qualquer forma, a análise do autor contribui com a reflexão ora proposta, até 

porque os direitos estão previstos em norma, podendo-se fazer uma relação clara e direta entre um e outro. 

No mais, para responder à pergunta por ele sugerida, Rodriguez (1994, p. 89) parte de uma formulação de 

Mario L. Deveali entre irrenunciabilidade decorrente de texto da lei (expresso ou implícito) ou da finalidade 

da norma, para concluir que: “pensamos que a utilidade de um desenvolvimento mais minucioso, como o que 

foi exposto por Deveali, é a de manifestar que não se requer um reconhecimento expresso no direito positivo, 

para que a norma possa ser considerada irrenunciável”. 
8
 
 

Exemplo de termos desse tipo de acordo seria: “Extensão e efeitos da quitação: cumprido o acordo o(a) 

reclamante dará ao(à) reclamado(a) plena e geral quitação pelo objeto do pedido e pela extinta relação 

jurídica, sem reconhecimento de vínculo empregatício, pelo que fica o acordo homologado para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos (art. 831, parágrafo único, da CLT, e art. 487, III, c, do CPC). Não haverá 

incidência de contribuição previdenciária sobre o presente acordo, que se refere a uma indenização ajustada 

entre as partes em razão da extinção da relação jurídica havida, não se tratando de remuneração referente aos 

serviços executados pelo autor, a constituir fato gerador da contribuição prevista no artigo 195, I, ‘a’, da CF”. 
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Entretanto, inexistindo controvérsia, impõe-se que no acordo seja reconhecido 

que na relação das partes estavam presentes os requisitos fático-jurídicos do art. 3.º da 

CLT, devendo a ré anotar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do 

trabalhador, o que constará em ata.  

Também dizem respeito aos direitos de personalidade do trabalhador os direitos 

regulados em normas de proteção de sua liberdade, como as que proíbem o trabalho 

forçado (por exemplo, Convenção n.º 29 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) sobre Trabalho Forçado; Convenção n.º 105 da OIT sobre Abolição de Trabalho 

Forçado; e art. 462 da CLT, que proíbe o chamado “truck system”),
9
 assim como as que 

proíbem a discriminação no trabalho (ilustrativamente, art. 7.º, XXX, da CF; Lei n.º 

9.029/1995; Convenção n.º 111 da OIT sobre discriminação em matéria de emprego e 

profissão). 

De acordo com esta última norma, discriminação é “qualquer distinção, exclusão ou 

preferência baseada em motivos de raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência 

nacional ou social que tenha como efeito anular ou alterar a igualdade de oportunidades e de 

tratamento no emprego e na ocupação”. A própria OIT explica a amplitude desses critérios, 

afirmando se tratar de  

[...] um conceito multidimensional, cujas expressões se estruturam em um ciclo 

profundo fundamentadas no sexismo, racismo, LGBTIQIAfobia, classismo, 

capacitismo, xenofobia, intolerância religiosa, violência, entre outros marcadores 

que se interseccionam.
10

 

A leitura da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho,
11

 datada de 1998, reforça essa posição, visto que menciona 

como fundamentais as convenções que tratam da eliminação de todas as formas de trabalho 

forçado ou obrigatório e da eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação.
12

 A 

 

                                                 
9
 
 

Sistema pelo qual o empregador mantém o trabalhador em condição de servidão por dívidas por ele 

contraídas de forma induzida ou coagida. 
10

 
 

Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/temas/g%C3%AAnero-e-ra%C3%A7a/lang--pt/index.htm. 

Acesso em: 20 ago. 2022. 
11

 
 

Disponível em: https://www.ilo.org/public/english/standards/declaration/declaration_portuguese.pdf. Acesso 

em: 21 jul. 2022.  
12

 
 

A referida Organização, em 1998, declarou que, ainda que algum país-membro não tenha ratificado as 

convenções que tratam dos temas, deve respeitar, promover e tornar realidade os seguintes direitos 

fundamentais: (i) liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; (ii) 

eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; (iii) abolição efetiva do trabalho infantil; 

(iv) eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação (item 2, a, b, c, e d, da Declaração). 
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propósito, essas convenções fazem parte do nosso ordenamento jurídico por terem sido ratificadas 

pelo Brasil.
13

  

Direitos relacionados à condição de hipossuficiência do trabalhador formam outro 

grupo de direitos revestidos de caráter de indisponibilidade.  

Assim, por exemplo, o direito ao pagamento de verbas rescisórias, quando da extinção 

contratual, uma vez que estas têm caráter alimentar reconhecido por nossa Constituição (art. 

100 da CF) e os trabalhadores dependem delas para sobreviver, sobretudo em um momento 

em que ocorre a perda de sua fonte de renda e eles precisam delas para arcar com suas 

obrigações até que se recoloquem no mercado de trabalho.
14

 

Outro exemplo é o direito à observância do salário mínimo (arts. 76 a 128 da CLT; art. 

7.º, IV, da CF). Entretanto, nesse aspecto, cabe apresentar a ressalva interpretativa feita pelo 

TST no sentido de que a regra constitucional que o prevê não estaria violada pela fixação de 

salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado, se houvesse contratação para cumprimento 

de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de oito horas diárias ou quarenta e 

quatro semanais (OJ-SDI1-358 do TST). 

Por fim, citem-se como reconhecidamente indisponíveis as normas tutelares ou 

protetivas, entre elas as de saúde e segurança do trabalho (arts. 154 a 223 da CLT; art. 7.º, 

XXII; e art. 200, VIII, c/c o art. 225 da CF); as de proteção do trabalho de crianças e jovens 

(art. 7.º, XXXIII, da CF; arts. 402 a 441 da CLT; Convenção n.º 182 da OIT sobre as piores 

formas de trabalho infantil; Convenção n.º 138 da OIT sobre a idade mínima de admissão ao 

emprego e trabalho), e de pessoas com deficiência (art. 7.º, XXXI, da CF;  Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, especialmente  art. 27). 

As normas de saúde e segurança laboral (art. 7.º, XXII, da CF e arts. 154 e seguintes 

da CLT) têm indiscutível caráter de indisponibilidade. São as que buscam assegurar a saúde e 

a integridade física e mental do trabalhador, as de prevenção de acidentes laborais e 

desenvolvimento de doenças com nexo com o trabalho, as que visam garantir que o meio 

ambiente do trabalho seja seguro e saudável. 

 

                                                 
13

 
 

Para consulta de seu inteiro teor, vide: https://ww2.trt2.jus.br/legislacao/convencoes-da-oit. Acesso em: 21 

jul. 2022. 
14

 
 

Nesse sentido, também é a redação da Súmula n.º 276 do TST, que reconhece a impossibilidade de renúncia 

do aviso prévio, devido a sua natureza de verba rescisória:  

“Súmula n.º 276. Aviso prévio. Renúncia pelo empregado (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 

21.11.2003. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento 

não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços 

obtido novo emprego”. 
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Até mesmo a reforma trabalhista – a qual fragilizou a proteção dos trabalhadores – 

manteve como inegociáveis esses direitos, ao dispor que sua supressão ou redução é ilícita 

(art. 611-B, XVII, da CLT). 

O TST não admite sua negociação in pejus, nem mesmo por norma de convenção 

coletiva (nesse sentido, Súmulas n.º 364, II,
15

 e n.º 437, II,
16

 do C.TST).  

Também são consideradas normas de saúde e segurança do trabalho aquelas que 

estabelecem limites à duração do labor. 

Primeiramente, porque a limitação do tempo do trabalho está intimamente relacionada 

com o direito fundamental à saúde (arts. 6.º e 196 da CF) e, por essa razão, é considerada 

parte da série de normas de medicina e segurança do trabalho (art. 7.º, XXII, da CF), sendo, 

portanto, de ordem pública. 

Ainda, porque está profundamente associada ao direito à desconexão, ou seja, o direito 

de trabalhar menos, até o nível necessário para se preservarem a vida privada, o convívio 

social e familiar e o direito ao lazer (arts. 1.º, III; art. 5.º, X; e art. 6.º, caput, da CF).  

A legislação trabalhista, buscando complementar o direito ao descanso e à limitação 

do trabalho, prevê diversas normas garantindo férias (art. 7.º, XVII, da CF; arts. 129 a 153 da 

CLT), intervalos intra e interjornada (arts. 66 a 72 da CLT), descanso semanal remunerado 

(art. 7.º, XV, da CF e Lei n.º 605/1949), fixando um patamar mínimo civilizatório, sem o qual 

não se pode falar em trabalho digno.  

A OIT tem diversas convenções tratando do tema (Convenções n.º 14, n.º 106, n.º 132, 

n.º 146), o que demonstra a identificação da limitação da duração do trabalho e o direito ao 

repouso com a teoria dos direitos humanos.  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, por sua vez, prevê os direitos ao 

lazer e ao repouso (art. XXIV).  

 

                                                 
15

 
 

“Súmula n.º 364. Adicional de periculosidade. Exposição eventual, permanente e intermitente (inserido o 

item II) – Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016  

[...] II – Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de 

periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, 

pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem 

pública (arts. 7.º, XXII e XXIII, da CF e 193, § 1.º, da CLT).” 
16

 
 

“Súmula n.º 437. Intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Aplicação do art. 71 da CLT (conversão 

das Orientações Jurisprudenciais n.º
s
 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-I) – Res. 185/2012, DEJT divulgado 

em 25, 26 e 27.09.2012  

[...] II – É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou 

redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, 

garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7.º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação 

coletiva.” 
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Todo esse arcabouço jurídico mostra que a prática das horas extras habituais e o 

desrespeito a períodos de descanso (férias, descanso semanal, intervalos para alimentação), 

além de violarem diretamente a limitação constitucional da duração do trabalho, causam 

reflexos na saúde física e psicológica do trabalhador, além de atingirem o direito ao descanso, 

ao lazer, à vida privada, à dignidade (arts. 1.º, III; art. 5.º, X; e art.6.º, caput, da CF).  

2.2  Um complicador – os riscos – transportando a teoria à prática  

Em linhas gerais, a teoria foi explicada e ilustrada supra. No entanto, ao inseri-la no 

dia a dia da Justiça do Trabalho e nas mesas de audiências, surgem algumas dúvidas, muitas 

delas de recurso a saberes disciplinares e da construção de uma ponte entre o mundo teórico e 

prático que faça com que estes se compatibilizem e harmonizem.  

Seria o risco processual um fator relativizador do princípio da indisponibilidade dos 

direitos trabalhistas quando a relação de emprego não está mais em vigência?  

É possível – e jurídico – quando o respeito ao patamar mínimo civilizatório do 

trabalhador está prestes a ser violado em uma negociação, chegar a um acordo por razões 

estratégicas ou por necessidade material de um reclamante? 

Como deve ser estruturada a condução da negociação, se o encargo probatório 

compete a uma parte que não tem nenhuma possibilidade de realizar a prova que lhe cabe? 

A reflexão acerca da presença de fatores de risco e suas influências será exposta no 

item a seguir para que se possa compreender melhor a dinâmica entre o caráter indisponível 

dos direitos trabalhistas e a realidade fática de cada caso nas audiências de conciliação, para o 

fim de dar respostas, ainda que não totalmente conclusivas, a essas questões.  

2.3  Os riscos 

Riscos processuais são fatores e condições de determinado processo que, por 

aumentarem ou diminuírem a chance de êxito da demanda e seus custos decorrentes, devem 

ser considerados na tomada de decisão sobre a conveniência e a oportunidade de conciliar 

todos os envolvidos no processo de conciliação, assim como nos parâmetros de eventual 

acordo a ser entabulado.  

Alguns deles são: a probabilidade de produzir uma prova e a orientação quanto ao 

ônus probatório; a posição do juiz acerca de determinada tese jurídica; a existência de 

jurisprudência consolidada ou sumulada a respeito.  
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Nosso sistema jurídico, especialmente após a publicação do novo Código de Processo 

Civil, adota um sistema de precedentes com força vinculante – o que reforça a importância do 

conhecimento da jurisprudência nas tratativas de composição. 

A leitura do art. 927 do CPC com o art. 769 da CLT estabelece que devem ser 

observados pelos juízes e tribunais trabalhistas: (i) as decisões do Supremo Tribunal Federal 

(STF) em controle concentrado de constitucionalidade e súmulas vinculantes; (ii) os acórdãos 

proferidos em incidentes de assunção de competência; (iii) os acórdãos proferidos em 

incidentes de resolução de demandas repetitivas; (iv) os acórdãos proferidos em recursos 

extraordinários, especiais e de revista repetitivos (arts. 927, II, do CPC e 896-B da CLT); (v) 

os acórdãos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral (art. 988, § 5.º, II, 

do CPC); (vi) as súmulas do STF, TST e Superior Tribunal de Justiça – STJ (arts. 15 e 927, 

IV, do CPC); (vii) as orientações do plenário, do órgão especial, ou de sessões especializadas 

do tribunal a que estiver vinculado (art. 927, V, do CPC e art. 15, I, “e”, da Instrução 

Normativa [IN] n.º 39 do TST). 

O artigo em referência é aplicável ao processo trabalhista, conforme o art. 769 da CLT 

e IN n.º 39 do TST de 2016,
17

 a qual dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil de 

2015 aplicáveis e inaplicáveis ao processo do trabalho. 

Atualmente, têm-se, considerando apenas as súmulas editadas pelo TST, 463 

entendimentos a serem observados pelos juízes e tribunais trabalhistas. Existem, ainda, 

dezenas de teses jurídicas vinculantes e centenas de orientações jurisprudenciais a serem 

seguidas (são 421 orientações jurisprudenciais da Subseção I Especializada em Dissídios 

Individuais – SBDI I, além das editadas pelas: SBDI-I- Transitória; SBDI-II; Tribunal 

Pleno/Órgão Especial; e Seção de Dissídios Coletivos – SDC). 

Portanto, existe um norte amplo para guiar a tomada de decisão pela celebração de 

acordo ou para dar continuidade ao litígio, assim como diversos parâmetros para concessões 

ou resistências, caso se opte pela tentativa de composição. Durante as tratativas de acordo, a 

insistência em pretensão que se baseia em causa de pedir contrária a decisões que vinculam 

juízes e a resistência fundada em argumento refutado por jurisprudência vinculante revelam-
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“Art. 1.º Aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiária e supletivamente, ao Processo do Trabalho, em 

caso de omissão e desde que haja compatibilidade com as normas e princípios do Direito Processual do 

Trabalho, na forma dos arts. 769 e 889 da CLT e do art. 15 da Lei n.º 13.105, de 17.03.2015. 

[...] 

Art. 3.º Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao Processo do Trabalho, em face de omissão e compatibilidade, 

os preceitos do Código de Processo Civil que regulam os seguintes temas: 

XXIII – arts. 926 a 928 (jurisprudência dos tribunais)” (TST, 2016). 

https://www.tst.jus.br/web/guest/ojs/-/asset_publisher/1N7k/content/id/355376?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k_redirect=https%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%3A443%2Fweb%2Fguest%2Fojs%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k_assetEntryId%3D355376
https://www.tst.jus.br/web/guest/ojs/-/asset_publisher/1N7k/content/id/355376?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k_redirect=https%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%3A443%2Fweb%2Fguest%2Fojs%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1N7k_assetEntryId%3D355376
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se, considerando o ordenamento jurídico atual, uma estratégia de negociação que ignora riscos 

concretos de insucesso, mostrando desconhecimento ou desatualização acerca do sistema 

processual vigente. 

Entretanto, não raro esse risco processual é desconsiderado no cotidiano das Varas do 

Trabalho. 

A título de exemplo, citam-se os litígios em que há alegação autoral de ocorrência de 

dispensa discriminatória de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que 

suscite estigma ou preconceito. 

Por força da Súmula n.º 443 do C.TST,
18

 a qual traz presunção em favor do suposto 

discriminado, deverá o defensor do empregador se atentar que cabe a ele provar que a 

dispensa se deu por motivos outros, que não discriminatórios – assim, por exemplo, de que 

enfrentou crise econômico-financeira que exigiu a dispensa de empregados ou cometimento 

de falta pelo empregador que justifique sua dispensa por justa causa. 

A experiência mostra que as empresas reclamadas, que são processadas por esses 

fundamentos, com frequência apresentam defesas genéricas nesse aspecto, desacompanhadas 

de documentos que demonstrem suas alegações.  

Em que pese a posição fragilizada e dependente de provas orais que nem sempre são 

robustas o suficiente para afastarem a presunção que favorece a parte contrária, é comum que 

a ré nem sequer apresente propostas para composição, assumindo riscos de forma injustificada 

e ofuscando oportunidades de celebrar um acordo que minimize prejuízos prováveis 

(probabilidade considerada à luz do art. 927 do CPC c/c a IN n.º 31 do TST, 

supramencionados). 

No que se refere à importância do fator entendimento do magistrado como risco 

processual a ser considerado quando das tratativas de acordo, é ilustrada por um estudo 

realizado por Nunes e Duarte (2020), que verificou que a chance de sucesso de uma demanda 

estava associada à (i) existência de determinada prova (no caso, de débito por parte do autor); 

e (ii) aplicação ou não pelo juiz de 1.ª instância de entendimento sumulado (Súmula n.º 385 

do STJ). 

 

                                                 
18

  “Súmula n.º 443 do TST. Dispensa discriminatória. Presunção. Empregado portador de doença grave. 

Estigma ou preconceito. Direito à reintegração – Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. 

Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que 

suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.” 
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Na pesquisa,
19

 os autores examinaram a quantidade de pedidos julgados procedentes, a 

proporção dos pleitos procedentes e improcedentes por juiz, a distribuição de frequência dos 

motivos que levaram à improcedência e os valores deferidos na hipótese de condenação. O 

corte empreendido focou condenações por danos morais em decorrência do cadastro indevido 

nos órgãos de proteção ao crédito no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em 2018. 

A partir da amostra analisada, detectaram a chance de procedência do pedido nas varas 

cíveis do TJMG; percentualmente, a possibilidade de um pedido ser julgado procedente por 

determinado juiz (portanto, exame que pode ser feito após a distribuição da ação); quais 

fatores influenciariam o resultado; e, no caso de procedência, os valores médios deferidos. 

Tudo isso permitiu a aferição mais adequada do risco do processo e, por consequência, 

forneceu subsídios para fixação de parâmetros para a decisão sobre a composição de um 

acordo. 

Como visto, pela análise dos dados é possível levantar considerações acerca da 

atuação do advogado em casos análogos ao estudado. Do mesmo modo, é viável 

fazê-lo em relação à situação de solução conciliatória do conflito, ou seja, por via 

dos meios integrados de resolução de conflitos (NUNES; DUARTE, 2020, p. 418). 

Os autores chamam atenção para as fragilidades da análise de risco realizada de forma 

manual (predições de taxas de sucesso de casos baseadas em experiências anteriores sobre o 

mesmo tema e em decisões dos Tribunais), seja porque os recursos humanos e de tempo 

fazem com que essas conclusões sejam obtidas a partir de uma amostra reduzida, seja porque 

podem estar contaminadas por vieses de cognição. 

No entanto, ainda que não se tenha acesso a um sistema de predição fundamentado em 

dados massificados, viabilizado por tecnologias digitais – e, portanto, custosas e de alcance 

limitado a um pequeno grupo de jurisdicionados, geralmente grandes empresas e litigantes 

habituais – e mesmo que se reconheçam as falhas da análise de risco feita analogicamente, 

pode-se concluir, pela pesquisa mencionada, que o estudo das posições dos magistrados e o 

conhecimento da jurisprudência consolidada são um recurso essencial para bem orientar 

caminhos a serem tomados na conciliação, como insistir em uma pretensão ou em um patamar 

de valor, verificar adequação de uma oferta e repensar resistências. 
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O estudo de caso trata-se de uma parte de um artigo que tem um objetivo mais abrangente, qual seja, 

“compreender a relação da Jurimetria com o direito processual tecnológico, buscando, sobretudo, entender 

em que medida o uso do método estatístico poderia diminuir o congestionamento dos Tribunais se 

relacionado aos meios integrados de resolução de conflito, em especial a ODR” (NUNES; DUARTE, 2020, 

p. 407). 
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Quanto à probabilidade probatória, cabe às partes envolvidas no conflito e ao 

conciliador indagar: Existem testemunhas que presenciaram os fatos? Há risco de a 

testemunha convidada ser considerada suspeita, nos termos do art. 829 da CLT? Foram 

apresentados documentos no sentido das alegações iniciais ou defensivas? A resposta a essas 

questões importa para pensar os contornos do acordo. 

Como bem destacado por Nascimento (2007, p. 508), “de nada adianta ter ocorrido ou 

não um fato se não pode ser provado. Desse modo, a importância da prova e da sua análise 

pelas partes”. 

Godoy e Carolo (2015) tratam da íntima relação entre a possibilidade probatória e o 

potencial de se chegar a uma composição amigável, destacando o papel determinante da prova 

na solução que será dada ao litígio. 

Partem de uma concepção moderna de que a prova é direito autônomo das partes 

envolvidas nas relações sociais e que não tem por escopo apenas convencer o julgador (tal 

como a prova é vista na doutrina tradicional), mas também para “enfraquecer a resistência da 

parte contrária à pretensão deduzida na ação” e identificar as “armas” que cada parte possui:  

 

É a busca pela verdade e o entendimento pessoal da parte envolvida no litígio sobre 

estes fatos que movem o processo no sentido de demonstrar, a um terceiro ou 

mesmo à parte contrária, o direito que lhe ampara. Assim, a prova e sua 

apresentação servem não só para convencer o julgador (magistrado ou árbitro), mas 

também para enfraquecer a resistência da parte contrária à pretensão deduzida na 

ação judicial ou no procedimento arbitral, levando-a à mediação ou ao acordo direto. 

Em casos complexos, há necessidade em regra de se conhecerem as armas para que 

a composição seja possível (GODOY; CAROLO, 2015, p. 255-256). 

 

Logo, a reflexão acerca das possibilidades probatórias é relevante para reestruturar 

estratégias previamente elaboradas e influenciar decisões como insistir ou não em 

determinada pretensão; deixar de resistir, ainda que parcialmente, e amenizar prejuízos 

prováveis; bem como para orientar as partes sobre a adequação dos termos que comporão o 

acordo. 

No momento em que todos estão sentados à mesa de audiência, o diálogo transparente 

entre as partes é também uma oportunidade para identificar a chance de provar determinado 

fato pela parte contrária – o que igualmente tem peso na orientação para a tomada das 

decisões mencionadas. 

 

A atenção aos riscos processuais ganha relevância, uma vez que a Lei n.º 13.467/2017, 

também chamada de Reforma Trabalhista, aumentou para a parte reclamante as 
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consequências de assumi-los, visto que alterou normas relativas à concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais e sucumbenciais e 

custas processuais (RENAULT, et al., 2019, p. 146). 

Apesar de o STF, na decisão que julgou a ADIn n.º 5.766,
20

 ter reconhecido a 

inconstitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4.º, e 791-A, § 4.º, da CLT, os quais 

impunham o pagamento de honorários periciais e sucumbenciais à parte beneficiária da 

justiça gratuita, a regra da condenação aos não protegidos por tal benefício permanece. 

Equivale a dizer que todos aqueles que recebem salário igual ou inferior a 40% do 

limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – o que equivale, em 

março de 2022, a R$ 2.834,88
21

 – poderão ter de arcar com honorários do perito e de 

sucumbência, a depender do resultado da perícia e da reclamação. 

Além disso, a condenação a honorários sucumbenciais pela parte ré é uma 

possibilidade acrescida pela nova legislação que não existia na jurisprudência consolidada 

(Súmula n.º 219, I, do TST)
22

 e que se mantém intocada pela decisão do STF.  

Portanto, a composição que envolve direitos trabalhistas, sobre os quais paira incerteza 

quanto à sua existência, pode ser uma alternativa de minimizar consequências mais duras que 

poderão advir de uma posição processual fragilizada. 

A não consideração nas tratativas de acordos desses fatores gera efeitos não desejados 

ao demandante, que vão desde a assunção do risco de um direito básico do trabalhador não ser 

reconhecido até a possível condenação ao pagamento de custas processuais, honorários 

advocatícios sucumbenciais e/ou periciais – além de ter de arcar com os custos da contratação 

de seu advogado.  
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“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para 

declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4.º, e 791-A, § 4.º, da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), vencidos, em parte, os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e 

Gilmar Mendes. Por maioria, julgou improcedente a ação no tocante ao art. 844, § 2.º, da CLT, declarando-o 

constitucional, vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Redigirá o 

acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, 20.10.2021 (Sessão realizada por videoconferência – 

Resolução 672/2020/STF)” (STF, 2021). 
21

 
 

Conforme o art. 2.º da Portaria Interministerial MTP/ME n.º 12, de 17 de janeiro de 2022: “Art. 2.º A partir 

de 1.º de janeiro de 2022, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$ 

1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) nem superiores a R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e 

dois centavos)” (BRASIL, 2022). 
22  

“Súmula n.º 219 do TST. Honorários advocatícios.  Cabimento (alterada a redação do item I e acrescidos os 

itens IV a VI em decorrência do CPC de 2015) – Res. 204/2016, DEJT divulgado em 17, 18 e 21.03.2016  

I – Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e 

simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente: a) estar assistida por sindicato da 

categoria profissional; b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-

se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva 

família. (art. 14, § 1.º, da Lei n.º 5.584/1970) (ex-OJ n.º 305da SBDI-I).” 
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Um reclamante que sustenta não ter recebido verbas rescisórias, mas que assinou o 

termo de rescisão de contrato de trabalho (TRCT), quando a empresa afirma que o pagamento 

se deu em espécie, pode perder a oportunidade de celebrar um acordo compatível com os 

riscos processuais se insistir em uma alegação que só ele tem conhecimento – e que, portanto, 

não pode ser demonstrada e considerada pelo Juízo. Muito está em jogo – até a própria 

confiança da parte de que seja realizada a justiça social.  

Os riscos podem ainda não ter condição exclusivamente jurídica, apesar de sua estreita 

relação com o direito que será apreciado. 

Pense, por exemplo, nos riscos econômicos. 

A economia tradicional
23

 baseia-se na noção de homem racional, o qual toma suas 

decisões com o objetivo de buscar a máxima utilidade e eficiência. Relaciona-se com a 

tomada de decisões no contexto da negociação nas mesas de audiências na medida em que: 

Um dos grandes desafios sobre o tema da conciliação, assim entendida em sentido 

amplo, passa pela compreensão do que é melhor para as partes do processo judicial. 

No caso e para fins do presente livro, o melhor seria alcançar o resultado que seja o 

mais útil e eficiente possível. Útil aqui tem o sentido de utilidade, nos termos das 

ciências econômicas, também se relacionando com a ideia de maximização 

(PINHEIRO, 2017, p. 15). 

Os métodos consensuais de resolução dos conflitos são apontados como ferramenta 

útil e eficaz de redução dos custos da solução da controvérsia: honorários advocatícios e 

periciais, despesas para deslocamento até o Fórum, custas e depósitos recursais, incidência de 

juros e correção monetária, tempo de recebimento efetivo do crédito trabalhista, entre outros. 

Ao avaliar uma proposta em uma negociação, é essencial a parte autora ter em mente 

que um valor a ser percebido por meio de acordo, em uma primeira análise, pode parecer 

inferior ao de uma provável condenação; todavia, a importância líquida derivada da sentença 

poderá resultar em montante reduzido depois de deduzidos os recolhimentos fiscais e 

previdenciários, os custos processuais e outras despesas.  

O mesmo raciocínio vale para a avaliação pela parte ré sobre as pretensões de acordo 

postas em mesa, que normalmente não contêm custos que serão acrescidos em uma 

condenação judicial. 

 

                                                 
23

 
 

Por sua vez, a economia comportamental fornece subsídios para evitar a assunção de riscos decorrentes de 

tomada de decisão influenciada por vieses que ofuscam oportunidades.  

Nesse sentido, o estudo “Vieses e suas influências em decisões sobre conciliação em audiências trabalhistas”, 

de Miranda, Vaz e Fernandes (2020), que observa o processo decisório do representante da empresa em 

audiência na Justiça do Trabalho e analisa os vieses identificados como mais recorrentes com potencial de 

afetar deliberações: ancoragem, aversão à perda, custo perdido e enquadramento. 
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Nesse conjunto de riscos econômicos inserem-se também os riscos materiais – 

condições econômico-financeiras das partes que influenciarão suas predisposições ou 

possibilidades para celebrarem um acordo. 

Ilustrativamente, um reclamante pode precisar aceitar uma proposta de receber um 

montante inferior ao que lhe seria reconhecido em sentença por ter urgência no atendimento 

de uma necessidade material – posição comum de um trabalhador que perde seu emprego e se 

vê privado de renda para sobreviver. 

A ponto de envolver estado de necessidade de percepção de uma verba, percebe-se a 

assimetria material das partes peculiar do processo do trabalho, que marca sua diferença com 

a eventualmente vista no processo civil e vai além daquela reconhecida nas relações 

consumeristas: 

[...] se levantarmos o véu, veremos que também o acordo trabalhista tem muito 

pouco – ou quase nada – de uma transação no cível, em que as partes podem 

enfrentar muito melhor os riscos, inclusive o risco do tempo. Afinal, ambas 

preservam a sua fonte de renda; discutem inventários, trombadas, questões de 

família; não dependem da própria demanda para sobreviver (VIANA, 2018, p. 311). 

A posição econômico-financeira da empresa, informada à parte autora de modo 

transparente e leal durante as negociações, também é fator a ser considerado pelo trabalhador 

e pelo condutor da conciliação. 

Isso porque a decisão do juiz pode ser incompatível com os recursos da parte ré, de 

modo que esta não terá condições de cumprir a obrigação a que foi condenada, na forma e nas 

condições da sentença condenatória. Por conseguinte, o processo desaguará na execução do 

crédito trabalhista reconhecido e esta terá chances de ser frustrada.  

No acordo, é possível estabelecer parcelamento de valores, prazo para quitação de 

custas e honorários periciais e tempo para recolhimentos previdenciários e fiscais, 

compatíveis com a situação econômico-financeira da empresa, adequando seu cumprimento a 

suas possibilidades.  

O processo de conciliação que ignora esses elementos poderá levar à frustrante 

situação de “ganhar, mas não levar”.
24
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Um dos maiores gargalos do Poder Judiciário, considerando aspectos de eficiência e celeridade, é a fase de 

execução. Conforme relatório Justiça em Números 2020, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 

2020), os dados coletados mostram que, “apesar de ingressar no Poder Judiciário quase duas vezes mais 

casos em conhecimento do que em execução, no acervo a situação é inversa: a execução é 54,5% maior”. No 

segmento trabalhista, esse percentual é de 55,1% do total do acervo.  

O mesmo documento indica que a taxa de congestionamento na fase de execução apresentada pelo Tribunal 

Regional da 2.ª Região é de 83,8%, ao passo que na fase de conhecimento é de 30,3% (CNJ, 2020a). 
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Uma ponderação nesse aspecto é necessária.  

Em que pese justificarem certa flexibilização do que é reconhecidamente devido à 

parte autora – e justamente por isso –, os riscos materiais e econômicos não devem ser tidos 

como justificadores genéricos e inquestionáveis de redução de pretensões.  

Devem ser ponderados com redobrada cautela: sua invocação pela empregadora deve 

ser fundada em dados e fatos concretos, preferencialmente demonstráveis; e, no caso do 

trabalhador, a escolha pela rapidez no recebimento em detrimento do valor do crédito deve ser 

assistida tanto por seu advogado como pelo conciliador. A estes caberá diferenciar a 

ansiedade pelo recebimento de um crédito da situação de urgência em percebê-lo (embora se 

reconheça que esta última posição é presumível no caso da parte hipossuficiente). 

A alegação genérica, por parte de empresas, de dificuldades em arcar com suas dívidas 

trabalhistas durante a pandemia da Covid-19 e a evidente crise econômico-financeira que essa 

trouxe ao setor foram utilizadas na Justiça do Trabalho tanto para barganhar valores na 

conciliação quanto para pleitear a renegociação de acordos já homologados e, portanto, 

abarcados pela coisa julgada. 

Não se nega que a necessidade de isolamento social e de restrições de abertura de 

estabelecimentos durante a pandemia foi devastadora para as empresas e afetou a maior parte 

dos ramos de atividade econômica.  

No entanto, empregadoras de setores que permaneceram com atividades em pleno 

funcionamento – e, às vezes, até em franco crescimento – invocaram o risco de não 

conseguirem adimplir com suas obrigações como estratégia de redução de suas dívidas 

indevida à luz dos deveres de boa-fé. 

A conciliação cooperativa – que deve ser estimulada por buscar uma solução ao litígio 

que maximiza a satisfação de ambas as partes e por ser mais harmônica com o exercício da 

cidadania pelo jurisdicionado – é pautada pela transparência e traz uma oportunidade de troca 

de informações e de redução da assimetria informacional, sendo estas recebidas como dados 

fornecidos de boa-fé.
25

 

 

                                                 
A Pesquisa de Satisfação dos Usuários Externos, publicada em 2020 pela Coordenadoria de Estatística e 

Gestão de Indicadores Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos do Tribunal Regional da 2.ª Região, 

indicou que um dos destaques negativos foi o tempo de tramitação dos processos na fase de execução, 

avaliado positivamente por apenas 19,1% dos respondentes (TRT-2, 2021). 
25

 
 

“Segundo o especialista em negociação, José Carlos Martins F. de Melo, ‘negociar de forma cooperativa não 

significa ingenuidade, abrir mão de suas metas e objetivos e muito menos ser ‘bonzinho’. Significa, sim, que 

os negociadores decidiram alcançar seus objetivos utilizando um processo diferente da negociação 

competitiva tradicional’” (PINHEIRO, 2017, p. 31). 
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Contudo, reconhece-se que nem sempre é possível manter a negociação nesse campo 

da cooperação e que há partes que adotam uma firme postura competitiva.  

Ignorar que a lógica de disputa e adversarial está presente em algumas tratativas e 

admitir afirmações genéricas de dificuldade econômico-financeira por parte de empresas para 

justificar valores reduzidos de propostas de acordo ou forçar concessões da outra parte, 

desacompanhadas de explicações e sem investigar minimamente suas reais condições, fazem 

com que a posição do trabalhador, já reconhecidamente vulnerável perante o empregador, 

possa ser explorada em benefício daquele que tem maiores recursos. 

Fiss (2004, p. 125), ao analisar o acordo firmado em condições assimétricas, discorre 

sobre as consequências negativas que podem delas resultar, cabendo atenção redobrada nesse 

aspecto: 

A disparidade de recursos entre as partes pode influenciar o acordo de três formas. 

Primeiro, a parte mais pobre pode ser menos passível de reunir e analisar as 

informações necessárias à previsão da decisão do litígio, o que a deixaria em 

desvantagem no processo de negociação. Segundo, por necessitar, de imediato, da 

indenização que pleiteia e, desse modo, pode ser induzida à celebração de um acordo 

como forma de acelerar o pagamento, mesmo ciente de que receberá um valor 

inferior ao que conseguiria se tivesse aguardado o julgamento. Todos os autores de 

ações judiciais querem suas indenizações imediatamente, mas um autor muito pobre 

pode ser explorado por um réu rico, pois sua necessidade é tão grande que o réu 

pode compeli-lo a aceitar uma quantia inferior àquela a que tem direito. Terceiro, a 

parte mais pobre pode ser forçada a celebrar um acordo em razão de não possuir os 

recursos necessários para financiamento do processo judicial, o que inclui tanto as 

despesas previstas como, por exemplo, honorários advocatícios, como aquelas que 

podem ser impostas por seu oponente por meio da manipulação de mecanismos 

processuais como o da instrução probatória. Aparentemente, o acordo beneficia o 

autor da ação, permitindo-lhe evitar os cursos do processo judicial, mas isso não é 

verdade. O réu pode calcular as despesas que o autor teria caso tivesse ido a 

julgamento e diminuir sua proposta no valor dessa quantia. O autor muito pobre é 

uma vítima dos custos do processo, mesmo quando aceita fazer o acordo. 

Um risco que se relaciona com o último mencionado é o do tempo para se obter a 

tutela judicial e o bem jurídico pretendido.  

Segundo o Relatório Justiça em Números 2021 (CNJ, 2022, p. 206), apesar de a 

Justiça do Trabalho ser o ramo do Judiciário que possui o menor tempo de tramitação durante 

a fase de conhecimento, de apenas oito meses, apresentou em 2021 um acervo com tempo 

médio de tramitação superior a três anos, duração que se estendeu nos últimos dois anos.  

O tempo médio de tramitação de um processo na Justiça do Trabalho registrado no ano 

de 2021 é de 252 dias na primeira instância, 300, na segunda instância, e 498 dias, no TST 

(TST, 2022b). 
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Tais dados apontam, por óbvio, para uma média, a qual é influenciada por valores 

extremos, o que, por conseguinte, pode apresentar distorções (CNJ, 2022, p. 199). Por essa 

razão, o tempo do processo não deixa de ser uma incerteza: 

As incertezas do direito configuram-se tanto em aspectos qualitativos (não há como 

saber exatamente qual será a interpretação aplicada à situação concreta) como em 

dados temporais (não se pode prever quando a satisfação do direito será realizada). 

Nesses termos, expõe João Baptista de Mello e Souza Neto que, “se, por um lado, o 

‘quando’ é desconhecido, uma vez que não se sabe quanto tempo vai demorar um 

processo, por outro, igualmente, o resultado da demanda é sempre incerto” 

(TARTUCE, 2021, p. 151). 

Trata-se de fator que importa também à parte ré. Reconhece-se que ainda existe uma 

visão de que a protelação do feito é benéfica ao demandado e que lhe coloca em uma posição 

de vantagem, aumentando seu poder de barganha. 

Entretanto, uma empresa com uma política de acordo bem estruturada prefere evitar 

um passivo trabalhista alto, por razões variadas, que vão desde viabilizar a participação em 

licitações públicas, porquanto para a habilitação no certame faz-se necessário atestar a 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (art. 27, IV, c/c o art. 29, 

V, da Lei n.º 8.666/1993), até garantir o cumprimento de metas internas que objetivem tornar 

mais transparentes as práticas empresariais para melhorar sua imagem perante o público 

consumidor e parceiros de negócios.  

Acrescente-se que, em última instância, toda a sociedade se beneficia da solução 

rápida dos conflitos, visto que concretiza o objetivo de pacificação social de forma justa (arts. 

3.º, I, e 5.º, LXXVIII, da CF). 

O risco do tempo do processo tem outra faceta além da incerteza, qual seja, a 

impossibilidade de espera pelo trabalhador, uma vez que suportar esse peso amplia sua 

posição de vulnerabilidade perante o empregador. 

Logo, a conciliação se revela uma maneira de trazer o momento da satisfação do 

crédito trabalhista para um campo de maior probabilidade (não há como estabelecer certeza, 

pois o acordo pode ser descumprido), bem como de encurtar o prazo de seu recebimento pelo 

trabalhador, de modo a atender uma necessidade material urgente. 

Como exposto no item anterior, cabe à parte ponderar a urgência do recebimento do 

crédito, a necessidade de rápida resolução do conflito e o tempo de tramitação do processo, 

assim como ao conciliador ter em vista esses pontos para melhor conduzir a conciliação e 

ampliar sua compreensão dos interesses que estão em jogo. 
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No processo de reflexão sobre a conveniência ou não do acordo, podem estar presentes 

também riscos sociais e psicológicos. 

Entendem Vasconcelos e Gomes (2016, p. 8) que “A solução do conflito enclausurada 

no litígio (processo) é apenas um simulacro”. 

De fato, a dimensão do conflito não se limita ou se identifica necessariamente com o 

“conflito processado”, visto que uma lide social, emocional ou psicológica pode ir além do 

objeto litigioso de uma demanda judicial ou ser apresentados pedidos e causa de pedir que não 

encontram reflexo com a situação vivenciada pelo trabalhador.
 
 

Sobre afetos que extrapolam o conflito processado, a psicóloga-psicanalista 

Albuquerque (2010, p. 437), responsável pelo Centro de Direito e Psicanálise da Escola 

Judicial do TRT da 3.ª Região, comenta, ao observar audiências trabalhistas:  

Logo pude perceber que as demandas incluíam afetos de toda ordem e que, na 

realidade, as pessoas estavam ali para tentarem resolver seu mal-estar, mesmo que 

para isso tivessem que travesti-lo em demanda trabalhista. É como se buscassem no 

Judiciário a perdida orientação de outrora, que vem da função paterna. 

Como anteriormente exposto, um dos benefícios reconhecidos da solução consensual 

do conflito é justamente seu maior potencial de pacificar a lide em aspectos que o desfecho 

meramente jurídico do conflito não tem o condão de tratar.  

Além disso, na solução adjudicada, uma parte tende a perder e a outra, ganhar. A 

resolução do conflito deixa de buscar uma zona de convergência de interesses entre as partes. 

Haverá sempre um – ou mais – insatisfeito com a decisão imposta. 

Outra fonte de agravamento do estado emocional e desgaste das partes pode ser o 

momento da instrução processual. Nessa fase, os litigantes revivem o conflito por meio de 

depoimentos e testemunhos – notadamente quando os pontos controvertidos envolvem 

situações sensíveis. Acirramentos de ânimos são comuns em processos nos quais se discutem 

a justa causa aplicada e as relações de emprego doméstico, até naqueles em que há alegações 

de discriminação na relação de emprego e assédio sexual. 

Em contrapartida, o diálogo propiciado pelas sessões de conciliação e mediação 

permite a escuta, a exposição de pontos de vista e, assim, a melhor compreensão do outro, 

evitando a polarização de versões. 

Como bem lembrado por Orsini (2007, p. 99-100), que também coloca:  

E, muitas vezes, a verdadeira justiça só será alcançada se aquela demanda for 

solucionada mediante conciliação, porque nessa forma de resolução de conflito há 
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efetiva e real possibilidade de se resolver todas as “lides” que porventura possam 

existir. A busca da paz é a razão de existência do Poder Judiciário. 

Nalini (1994, p. 90) acrescenta que a solução dos conflitos pelas próprias partes traz 

um elemento psicológico vantajoso para os envolvidos, qual seja a capacidade de “inspirar 

nas partes a convicção de que se ajustaram espontaneamente, tendo prevalecido o bom senso, 

o desapego e a luta contra a intransigência e o egoísmo”. 

Entretanto, isso não significa que o acordo é a solução para todos os males – a atenção 

aos aspectos sociais e psicológicos presentes nos conflitos pode sugerir que a autocomposição 

não seja o melhor meio de tratamento destes.  

O reconhecimento em sentença judicial de um abuso do empregador ou a manutenção 

de uma justa causa, por exemplo, pode ser necessário para conferir dignidade e legitimidade a 

uma reclamação ou conduta patronal e ser o único meio de imprimir a sensação de justiça à 

parte.  

Assim, a – absolutamente – indevida pressão para a parte celebrar um acordo que não 

seja de seu interesse, ou quando não lhe foram fornecidos os fundamentos técnicos para 

compreender sobre sua conveniência, pode gerar o sentimento de desconfiança do Judiciário 

ou e de seu defensor. 

Todos esses aspectos devem ser sopesados na decisão de conciliar ou não, bem como 

nas condições do acordo a ser eventualmente celebrado, e eles influenciam as bordas dos 

limites de transação dos direitos trabalhistas, ao pensá-las sob uma ótica que transpõe os 

limites abstratos da teoria e se insere em um ambiente no qual fatores multidisciplinares 

afetam a efetividade desses direitos.  

2.4  Conclusão parcial 

Para Schiavi (2015, p. 42-43), é a extinção contratual que torna os direitos trabalhistas 

passíveis de transação: 

Pertencendo ao Direito Privado e contando com uma elevada gama de normas de 

ordem pública e, ainda, considerando-se o estado de subordinação a que está sujeito 

o empregado, os Direitos Trabalhistas, durante a vigência do contrato de trabalho, 

são irrenunciáveis, como regra geral. Entretanto, uma vez cessados o vínculo de 

emprego e consequente estado de subordinação, o empregado pode renunciar e 

transacionar direitos, máxime estando na presença de um órgão imparcial, como o 

Sindicato ou a Justiça do Trabalho.   



32 

 

 

O mesmo raciocínio foi adotado no Tribunal de Cassação da Itália, ao analisar o 

alcance do art. 17 da lei italiana sobre emprego privado,
26

 de 1924, como relata Rodriguez 

(1994, p. 81), ainda em suas lições dedicadas ao princípio da indisponibilidade: 

O Tribunal de Cassação havia atribuído um alcance limitado a este dispositivo, 

entendendo que tinha sido determinado unicamente por considerar que o empregado, 

por sua posição subordinada e pressionado pela condição patrimonial inferior, não 

estava em condições de manifestar um consentimento válido, quando se tratasse de 

aderir a um tratamento menos vantajoso do que aquele que a lei lhe havia querido 

assegurar. Em consequência, havia declarado a nulidade das renúncias e transações 

efetuadas durante o contrato de trabalho, mas havia reconhecido a validade das 

renúncias e transações posteriores à cessação da relação, posto que não existindo 

mais nem o vínculo da subordinação, nem os termos das consequências patrimoniais 

prejudiciais, derivadas da resolução da relação, a vontade do empregado poderia 

manifestar-se com todas as garantias da liberdade. 

É verdade que a posição de subordinação do trabalhador é reforçada quando o vínculo 

de emprego está ativo e justifica a presunção de vício de consentimento de um trabalhador 

que renuncia a direitos trabalhistas.  

Entretanto, faz-se necessário lembrar que muitos reclamantes, apesar de extinta a 

relação de trabalho e acompanhados de advogados, comparecem à Justiça do Trabalho em 

posição de hipossuficiência (a qual, aliás, é presumida), considerando sua situação material, 

suas condições de contratação de advogados e até de compreensão do direito que está em 

jogo, como anteriormente colocado.  

Ademais, também como já exposto, há um interesse social no respeito e na 

manutenção da integridade do ordenamento justrabalhista, que não seria tutelado quando um 

trabalhador desempregado renuncia a determinado direito.  

Assim, a reflexão sobre os fatores de risco presentes em um processo parece levar a 

um entendimento diverso do colocado por Schiavi (2015). São estes, como influenciadores do 

sucesso ou fracasso da pretensão das partes, que tornam os direitos trabalhistas 

transacionáveis, quando passam a compor um conflito judicializado. 

Constatou-se nos tópicos precedentes que, embora o princípio da indisponibilidade dos 

direitos trabalhistas tenha sido a base da construção do direito do trabalho e os direitos 

trabalhistas sejam indisponíveis, existem diversos elementos e riscos que criam cenários de 

incerteza quanto à sua efetiva percepção e exequibilidade em um processo. 
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O texto do dispositivo diz: “As disposições do presente decreto serão observadas apesar de qualquer pacto 

em contrário, salvo no caso de acordos especiais ou de usos mais favoráveis ao empregado, e salvo no caso 

em que o presente decreto autorize expressamente sua derrogação consensual” (RODRIGUEZ, 1994, p. 81). 
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Portanto, é essencial atentar-se à presença desses fatores de forma a extrair certos 

parâmetros úteis para tornar mais qualificadas a condução da conciliação, a decisão sobre a 

conveniência e a oportunidade de se compor, assim como os termos do pacto a ser celebrado. 

A questão que surge é: admiti-los equivaleria a moldar as linhas da indisponibilidade 

dos direitos trabalhistas a esses fatores de risco, reconhecendo sua vulnerabilização para fins 

práticos e estratégicos? 

A consideração dos pontos abordados na primeira parte deste estudo leva à conclusão 

de que a resposta a essa pergunta é negativa. 

Uma vez que os direitos trabalhistas são revestidos de fundamentalidade, tratando-se 

de direitos humanos sociais, têm os mesmos atributos que estes – daí, portanto, ser 

incontestável sua indisponibilidade à luz da teoria de direitos humanos (assim como sua 

irrenunciabilidade, historicidade, universalidade, imprescritibilidade). 

Ao se refletir sobre a indisponibilidade dos direitos humanos sociais, tem-se que são 

sempre exercíveis e podem ser vindicados a qualquer momento, porém o crédito decorrente 

deles pode ser transacionado, prescrito e até não exigido. 

Na prática, isso significa que, por exemplo, não seria válido um contrato firmado com 

o trabalhador em que este manifesta seu desejo de não utilizar equipamentos de proteção 

necessários para garantir sua saúde e segurança laboral, considerando a atividade que 

desempenha, abrindo mão das proteções dos arts. 7.º, XXII, da CF e 154 e seguintes da CLT. 

É também por esse motivo que, ainda que de boa-fé, o empregador que atende pedido 

do empregado para não ter seu vínculo de emprego registrado será condenado futuramente na 

hipótese de o trabalhador pleitear pelo reconhecimento da relação de emprego na esfera 

judicial, assim como a pagar os direitos trabalhistas decorrentes (como depósitos de Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, férias acrescidas do terço constitucional, 13.º salário). 

Igualmente estaria viciada uma cláusula – seja original, seja alteradora do pacto inicial 

– que dispusesse que, apesar de se expor à periculosidade, o trabalhador não receberia o 

adicional correlato. 

A discussão parece desconexa da realidade ao pensá-la como exemplos abstratos e 

dissociados da relação capital-trabalho, tal como esta fora construída historicamente – não há 

sentido lógico despojar-se de uma verba, sem qualquer contrapartida, tendo-se apenas como 

resultado prático o recebimento de remuneração menor da que poderia obter. 

Entretanto, essa renúncia é usualmente exigida como condicionante da manutenção do 

vínculo de emprego pelo empregador – situação tão recorrente que se consolidou em 

argumento comum, a ponto de ser utilizado para reduzir as proteções e os direitos garantidos 
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pelo ordenamento juslaboral por meio da alteração de nossa legislação trabalhista em 2017 

com a Lei n.º 13.467.
27

  

Nessa linha de reflexão acerca da possibilidade de transação de direitos trabalhistas, 

Giroldo (2020, p. 42), após aprofundar-se no tema em sua dissertação de mestrado 

profissional, e a partir da ideia de que é o crédito decorrente do direito trabalhista que seria 

disponível, traça os seguintes parâmetros: 

Findo o contrato de trabalho, os direitos trabalhistas, ainda que se admita que estes 

não possam ser renunciáveis por seus titulares, podem ser plenamente 

transacionáveis, com exceção daqueles que são, por sua natureza, absolutamente 

indisponíveis. Esses direitos passariam a deter natureza exclusivamente patrimonial.  

Relativamente aos contratos de trabalho ainda vigentes, a proteção dada pela 

legislação trabalhista (art. 468, CLT) impediria, em princípio, a formalização de uma 

transação que envolvesse situação que se traduzisse em condição prejudicial ao 

trabalhador. Todavia, a indisponibilidade relativa dos direitos trabalhistas imprime a 

necessidade de uma concepção mais alargada desse âmbito decisório nas situações 

envolvendo a figura da transação, notadamente quando ausentes vícios na formação 

do negócio jurídico.  

Acolhendo esse raciocínio, pode-se acrescentar um passo na reflexão sobre a 

indisponibilidade dos créditos decorrentes dos direitos trabalhistas por entender que sua 

inserção em um cenário de disputa inclui uma série de fatores que vão tornar dinâmico seu 

núcleo de intransacionabilidade e irrenunciabilidade. 

O reconhecimento de que esse núcleo variará caso a caso reforça a importância do 

momento da conciliação, pois será nessa ocasião que, depois de percebida a presença dos 

elementos que indicarão as soluções com maior potencial de satisfazer as pretensões das 

partes, tendo em vista o quadro fático em que estão inseridas, deverão ser identificados e 

considerados os direitos que podem ou não ser transacionados. 

Assim, o que se propõe, sem negar que os direitos trabalhistas são indisponíveis, é 

que, na prática, deve-se analisar a indisponibilidade dos créditos deles decorrentes para além 

da matéria (ex. alteração da forma de pagamento do salário ou da jornada cumprida, quitação 

de verbas rescisórias etc.), considerando também os riscos sociais, econômicos, materiais, 

psicológicos, temporais e processuais existentes quando de sua judicialização. 

Percebe-se dessa proposta que, longe de defender a flexibilização ou a 

vulnerabilização de direitos sociais fundamentais – até porque essa posição seria antijurídica 

(arts. 3.º, I e III, 6.º, caput, e 7.º da CF e arts. 9.º, 444 e 468 da CLT) –, o que este estudo 
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Exemplo disso é a alegação para defender novas regras trabalhistas usada por Henrique Meirelles, à época 

Ministro da Fazenda do governo de Michel Temer, de que a lei da terceirização e a reforma trabalhista 

gerariam empregos (FOLHA DE S.PAULO, 2017). 
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busca é estabelecer, a depender do contexto de risco em que está inserida a disputa, quais 

créditos de direitos trabalhistas não podem ser atingidos por transação ou renúncia, atentando-

se ao fato de que: 

Sem a concretização dos direitos sociais não se poderá alcançar jamais a “Sociedade 

livre, justa e solidária”, contemplada constitucionalmente como um dos objetivos 

das República Federativa do Brasil (art. 3.º). O mesmo tem pertinência com respeito 

à redução das desigualdades sociais, que é, ao mesmo passo, um princípio da ordem 

econômica e um dos objetivos fundamentais de nosso ordenamento republicado, 

qual consta respectivamente do art. 170, VII, e do sobredito art. 3.º (BONAVIDES, 

2009, p. 657). 

Como resumo das ideias anteriormente colocadas, tem-se que: deve ser mantido como 

incontestável o caráter de indisponibilidade dos direitos trabalhistas; quando se tornam 

objetos litigiosos, os créditos deles decorrentes são, em tese, negociáveis; o “núcleo duro” que 

não será passível de renúncia, nem de transação, dependerá não apenas da natureza do objeto 

do conflito, mas, principalmente, do contexto dinâmico em que sua reparação está sendo 

pleiteada. 

Fixados tais contornos teóricos, passamos a analisar no capítulo seguinte como estão 

ocorrendo as conciliações na Justiça do Trabalho, por meio da observação da dinâmica de 

audiências trabalhistas. 
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3 OBSERVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E EXAME DOS 

ACORDOS FIRMADOS 

3.1  Escolhas metodológicas 

Selecionou-se para análise empírica um grupo de processos para análise da pauta de 

audiências cumprida no decorrer de uma semana por dez juízes selecionados. 

O primeiro critério para essa seleção foi regional: juízes conciliadores lotados no 

Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, de São Paulo, do TRT da 2.ª Região.  

Esse critério foi adotado por razões práticas, uma vez que a autora dessa dissertação 

reside em São Paulo e atua como juíza do trabalho no TRT da 2.ª Região desde abril de 2013.  

O segundo critério foi baseado no perfil do magistrado.  

Partiu-se de uma lista dos 20 juízes que apresentaram os maiores números de acordo 

no período de 1.º.01.2021 a 30.03.2021. Essa relação foi elaborada pela valiosa colaboração 

do setor de Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores do Tribunal e está copiada a 

seguir, com a retirada dos nomes dos juízes e substituição por números.
28

 

 Quadro 1 – Acordos homologados no TRT-2, de 1.º.01.2021 a 30.06.2021 
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Não há referência ao nome dos magistrados conciliadores porque o escopo deste trabalho não é, nem poderia 

ser, avaliar a conduta individual de cada um deles, e sim, pelo método observacional, coletar dados e 

informações a respeito de como estão sendo conduzidas as audiências de conciliação e analisá-las à luz de 

métricas qualitativas. 

Acrescente-se a isso que, ao comunicar ao juiz que concordou em ser observado de que haveria um sigilo 

acerca de sua identidade, garantiu-se mais naturalidade e espontaneidade nas condutas e posturas dos 

participantes, a qual por vezes é comprometida quando se opta por esse tipo de pesquisa em que há 

envolvimento dos pesquisadores e pesquisados. Como alerta Gil (1979, p. 105), a observação desempenha 

um papel imprescindível no processo de pesquisa, todavia seu principal inconveniente é que a presença do 

pesquisador pode provocar alterações no comportamento dos observados.  

Essa foi uma das abordagens utilizadas neste trabalho para tentar interferir o mínimo possível no ambiente 

observado e nas dinâmicas que ali ocorreram.  

TRT-2 

Acordos Homologados 

Período: 1.º.01.2021 – 30.06.2021 

Magistrado 

Acordos 

homologados na 

fase de execução 

Conciliações 

Processos com acordo 

homologado antes do 

trânsito em julgado 

Processos com liquidação encerrada por acordo Total 

J

1 

2

8 

3

76 
6 - 

4

10 

J
2 

4
2 

3
22 

19 13 
3

96 

J

3 

5

0 

2

61 
26 19 

3

56 

J
4 

1
3 

3
14 

8 1 
3

36 
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Fonte: Setor de Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores do Tribunal, 2021. 

 

A partir dessa lista, foram examinados os processos das pautas desses 20 magistrados, 

escolhendo-se para tanto os designados para a semana de 21 a 25 de junho de 2021 – exceto 

nos casos em que os juízes responsáveis pelas audiências desses processos estavam de férias. 

Nesses casos, optou-se por colher uma amostra das audiências por eles presididas na semana 

posterior ao retorno de suas férias.  

Após a verificação inicial dos acordos celebrados e número de processos da pauta de 

cada juiz, percebeu-se que a adoção do critério mencionado, isoladamente – magistrados que 

mais celebram acordo –, seria contraditória com o escopo desta pesquisa, que visa analisar os 

acordos do ponto de vista qualitativo e extrair boas práticas dos magistrados que apresentam 

esse resultado. 

TRT-2 

Acordos Homologados 

Período: 1.º.01.2021 – 30.06.2021 

Magistrado 

Acordos 

homologados na 

fase de execução 

Conciliações 

Processos com acordo 

homologado antes do 

trânsito em julgado 

Processos com liquidação encerrada por acordo Total 

J
5 

5
7 

2
57 

10 10 
3

34 

J
6 

3
2 

2
79 

16 2 
3

29 

J
7 

8 
2

78 
8 1 

2
95 

J

8 

1

0 

2

73 
2 6 

2

91 

J

9 

5

5 

2

08 
16 8 

2

87 

J

10 

3

4 

2

26 
13 10 

2

83 

J
11 

1
8 

2
41 

12 4 
2

75 

J

12 

2

9 

2

38 
5 1 

2

73 

J
13 

3
8 

2
12 

11 10 
2

71 

J

14 

7

9 

1

79 
6 5 

2

69 

J
15 

 

2

1 

2

31 
8 6 

2

66 

J

16 

2

6 

2

18 
9 10 

2

63 

J
17 

3
5 

2
16 

4 2 
2

57 

J

18 

1

2 

2

26 
13 3 

2

54 

J
19 

2
7 

2
19 

2 6 
2

54 

J

20 

1

9 

2

20 
7 7 

2

53 
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Outra fragilidade da escolha de observar os magistrados conciliadores constantes da 

lista feita pelo setor de estatística é que ela nem sequer reflete plenamente o critério 

quantitativo, pois existem magistrados que têm um índice menor de solução de processo por 

acordo em audiência, o que pode decorrer do fato de homologarem processos “extrapauta”. 

Essa hipótese é sugerida porque é mais comum que os titulares das varas homologuem esses 

acordos – o que pode ocorrer por praticidade, uma vez que existe rotatividade na designação 

dos juízes substitutos em suas varas.  

O alto desempenho quantitativo também pode decorrer do fato de que alguns juízes 

presidem pautas de audiências com muitos processos – logo, obteriam um número maior de 

acordos que outros que montam uma pauta mais enxuta, porém alcançam resultado mais 

eficaz nesse particular proporcionalmente ao número de audiências designadas. 

O critério de magistrados com maior número de homologação de acordo, no entanto, 

não foi descartado porque, de certa forma, revela a eficiência e o esforço do juiz nesse 

particular. Assim, foram adicionados alguns outros critérios para chegar à elaboração da lista 

final que tivesse o condão de refletir melhor um perfil de magistrado conciliador que 

apresente resultados eficientes e com valor qualitativo agregado, para que se pudessem 

observar suas práticas e técnicas de conciliação.  

Dessarte, foram acrescidos os seguintes critérios: valor do acordo em relação ao valor 

da causa, média dos valores de acordo, matérias envolvidas. 

Foram analisados 229 processos à luz desses fatores, atentando-se à matéria 

controvertida, examinando os termos das conciliações e coletando dados a respeito do valor 

dado à causa e o obtido no acordo.  

Os dez magistrados que apresentaram os melhores resultados a partir desses critérios 

compõem a lista dos juízes conciliadores observados na condução de audiências de 

conciliação.  

Cabe aqui uma observação: a seleção desses juízes parte da hipótese de que, se 

apresentaram bons resultados, a possibilidade de presenciar a proposição de soluções criativas 

e satisfatórias para situações desafiadoras seria maior. Por conseguinte, aumenta-se a base de 

coleta de boas práticas. 

Assim, essa seleção baseia-se na convicção de que tratamentos adequados para os 

conflitos não decorrem de características inatas ou qualidades especiais de conciliadores, mas 

sim do fato de que suas práticas são fruto de experiência, sendo replicáveis para qualquer 

conciliador que tenha a intenção de aperfeiçoar sua condução do processo de composição.  

Seguem explicações a respeito dos critérios adicionados: 
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 Critério adicional 1 – Proporcionalidade 

Como os números de acordos celebrados por magistrados registrados na tabela do 

setor de estatística não indicam a proporcionalidade entre as soluções de processos por 

composição entre as partes e os processos em que a conciliação foi frustrada ou rejeitada, 

seguindo para as demais etapas processuais (ex. marcação de perícia, colheita de prova oral 

ou prolação de sentença), optou-se por verificar qual a quantidade de audiências que esses 

magistrados realizava por semana, a fim de se obter um índice que refletisse melhor a 

eficiência nesse particular de cada um dos juízes.  

Isso porque a composição da pauta e o número de audiências a serem realizadas trata-

se de prerrogativa do magistrado, que tem certa liberdade para tanto. Sendo assim, existem 

juízes que, por diversas razões (as quais são irrelevantes para a presente pesquisa), presidem 

um número de audiências maior do que outros. 

 Critério adicional 2 – Valor da causa 

A partir da vigência da Reforma Trabalhista, passou a vigorar o art. 840, § 1.º, da 

CLT, o qual determina que os pedidos formulados na reclamação deverão, além de ser certos 

e determinados, estar “acompanhados de indicação de seu valor”. 

A indicação de quantias mais próximas à de uma possível condenação fez com que 

esse parâmetro, antes ignorado, ganhasse relevo para a conciliação.
29

 Logo, o que antes não 

era um indicador a ser considerado pelo juiz passou a ser uma referência para estimar e 

sugerir montantes adequados e razoáveis para acordo. Por esse motivo, na amostra 

selecionada, levou-se em conta esse fator que era praticamente irrelevante para o conciliador 

quando discutia valores. 

Explicada a importância desse critério – que pode parecer óbvio para estudantes e 

profissionais de outras áreas do direito, não familiarizados com o processo do trabalho –, este 

foi acolhido para reelaborar a lista dos magistrados que apresentaram uma média de valores 

de acordo mais compatível com o valor da causa. 

 

                                                 
29

 
 

Nesse sentido, trecho do julgado: “Diante disso, os valores da liquidação dos pedidos apresentados na petição 

inicial, necessários para admissão da peça, não ultrapassam a fase de conhecimento, ou seja, sua fixação é 

válida para a possibilidade de conciliação, escopo legal e fundamental do processo do trabalho, mas não se 

constituem em título executivo judicial de per si, necessitando, sempre a liquidação dos pedidos em fase 

processual distinta, a de execução” (TRT da 2.ª Região, 15.ª Turma, Processo n.º 1000591-

05.2020.5.02.0602, Rel. Marcos Neves Fava, j. 11.11.2021). 
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 Critério 3 – Matérias abordadas e celebração de acordos envolvendo 

parâmetros mínimos civilizatórios 

Da análise dos processos das pautas designadas da amostra coletada procedeu-se a 

uma (rápida) leitura daqueles que foram solucionados por meio de acordo, com o objetivo de 

verificar as matérias dos conflitos que estavam em jogo.  

A ideia era identificar se houve algum caso de homologação de acordo com valor 

muito baixo, considerando a sensibilidade da questão debatida (ex. assédio sexual, acidentes 

de trabalho cuja ocorrência não é controversa; quitação de verbas rescisórias devidas em valor 

inferior ao reconhecido pela empregadora). 

Nenhum dos juízes que compunham a lista original foi excluído por esse critério.  

3.2  Relato descritivo 

3.2.1  Sobre o ambiente virtual – breves considerações 

Considerando o contexto da coleta das audiências, durante a Pandemia do 

Coronavírus, faz-se necessário expor algumas considerações acerca das especificidades 

trazidas pela audiência.  

Na Justiça do Trabalho, em razão da pandemia do coronavírus, houve a suspensão das 

atividades presenciais e, a partir de maio de 2020, as audiências passaram a ser realizadas 

telepresencialmente (CSJT, 2020). 

Assim, como a tentativa de conciliação é obrigatória nas sessões (art. 764 da CLT), 

esta também passou a ser desenvolvida por meio de videoconferências realizadas por 

plataformas digitais (no TRT da 2.ª Região, inicialmente por “Webex” e, após fevereiro de 

2021, via “Zoom”). 

Há amparo constitucional e legal à realização das conciliações e mediações de forma 

virtual. Por se tratar de um meio adicional de acesso à Justiça (para quem tem a estrutura 

tecnológica que permite a participação telepresencial) e por imprimir celeridade à realização 

de conciliações – que podem ser agendadas e encaixadas na pauta mais facilmente, pois não 

dependem de deslocamentos, tampouco de longo tempo para uma programação prévia 

satisfatória –, atendem ao disposto no art. 5.º, XXXV e LXXVIII, da CF. 

Infraconstitucionalmente, tem fundamento no art. 334, § 7.º, do CPC c/c o art. 769 da CLT, e 

art. 46 da Lei n.º 13.140/2015. 
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Desde o início da pandemia, as portas do Fórum Ruy Barbosa ficaram fechadas por 

alguns períodos. O atendimento ao público passou a ser realizado de forma virtual. Em outros 

momentos, retomou-se o atendimento presencial, porém a maior parte das pautas de audiência 

ocorreu de forma remota, a fim de evitar aglomerações que colocariam a saúde de todos em 

risco, uma vez que o número de sessões por pauta é extenso, assim como a quantidade de 

participantes de cada uma delas, que é de, no mínimo, seis pessoas (reclamante, reclamada e 

seus advogados, juiz/juíza e secretário/a de audiência).  

Apesar da esperança de que todas as atividades jurisdicionais seriam retomadas de 

forma presencial no ano de 2022, fomentada pela diminuição da taxa de transmissão por 

Covid ocorrida nos últimos meses de 2021 e pelo avanço da vacinação da população 

brasileira, em face do aumento expressivo dos números de infectados por Covid-19 e de 

internações em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermarias, em decorrência da 

variante ômicron, e tendo em vista a grande quantidade de afastamentos de servidores da 

Justiça do Trabalho pela doença no mês de janeiro, todas as unidades do TRT-2 adotaram o 

atendimento exclusivamente virtual, a partir do dia 18.01.2022 (Portaria GP n.º 05/2022). 

Nesse cenário, tem-se que as audiências observadas nesta pesquisa ocorreram em sua 

totalidade de forma virtual.  

3.2.2 As audiências de conciliação 

Para este estudo, foram observadas 138 audiências, no período de 24 de janeiro a 7 de 

março de 2022. Entre os juízes analisados, 5 eram do gênero masculino e 5 do gênero 

feminino; e 9 eram juízes titulares e 1 auxiliar . 

As pautas contêm, em média, 12 audiências, indicadas com intervalos que variam de 

10 a 30 minutos. Trata-se, em sua maioria, de audiências UNAs e algumas instruções. Foram 

também designadas 6 audiências de conciliação. Devido ao adiantado da hora, algumas das 

audiências marcadas como UNAs foram redesignadas após frustrada tentativa de acordo e 

recebida a defesa. 

Tratando-se de audiência UNA, esse é o primeiro contato entre as partes na Justiça e a 

primeira conversa sobre a possibilidade de conciliação. Não ocorrendo nesse momento, nada 

impede que essa tentativa seja retomada em outra oportunidade, por exemplo, após a 

realização da perícia ou em uma próxima audiência de instrução (caso a audiência seja 

redesignada), e até durante ou depois de produzidas as provas orais (art. 764, caput e § 3.º, da 
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CLT). Nas pautas observadas, não houve designação de audiência de conciliação na fase de 

liquidação e execução. 

No horário designado, estão presentes na audiência de conciliação virtual: o/a 

juiz/juíza, o/a secretário/a de audiência e, se houver impossibilidade técnica, a parte 

reclamante e reclamada (esta, geralmente representada por um preposto), assim como seus 

respectivos advogados. 

Entende-se por viabilidade técnica a disponibilidade de recursos para participar da 

sessão virtual, estabilidade da conexão para tanto, habilidade para acessar o sistema e os 

equipamentos necessários. 

Quando uma das partes não comparece, ainda assim é realizada a tentativa de 

composição, e, na hipótese de se lograr o acordo, este poderá ser homologado pelo magistrado 

a depender dos poderes do procurador do ausente. Uma alternativa é conceder prazo para a 

ratificação de seus termos, ocorrendo a homologação posteriormente. 

Eventualmente, nessa primeira audiência, comparecem as testemunhas que serão 

ouvidas. Atualmente, a oitiva das testemunhas depende, em especial, da viabilidade técnica. 

Nenhum dos juízes observados foi rigoroso em exigir o cumprimento de apresentação de rol 

de testemunhas quando se posicionam pela aplicabilidade do art. 357, § 4.º do CPC, e não do 

art. 825 da CLT.  

Houve sessões em que os juízes observados facultaram a presença da parte, 

designando a audiência como inicial, ou seja, para apenas receber a defesa e determinar 

perícia, caso necessária; ou como audiência de conciliação – o que parece ser contraditório, 

considerando a importância da participação dos envolvidos no conflito na construção do 

consenso.  

O motivo de autorizarem essa dispensa de comparecimento é pelo fato de que, em 

primeiro lugar, o objetivo principal é dar andamento ao processo e evitar que as audiências da 

unidade judiciária tenham aprazamentos não condizentes com aqueles considerados 

satisfatórios ou razoáveis, e, em segundo lugar, porque o caso foi pautado a pedido das partes, 

que informaram estarem com as tratativas bem encaminhadas, sendo alta a probabilidade de 

um desfecho consensual do conflito.  

De qualquer modo, há norma interna do Tribunal (TRT-2, 2020b) que coloca 

expressamente que o juiz pode facultar a participação das partes nos atos processuais atinentes 

à conciliação, desde que os patronos constituídos tenham poderes específicos de 

representação para transigir e firmar acordo – o que representa um incentivo à prática, uma 

vez que tal faculdade já é garantida por força de lei (art. 765 da CLT).  
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Presentes as partes e seus advogados, é feita a qualificação da parte pelo(a) 

secretário(a) de audiências, registrando seus dados e verificando identidades. Caso uma das 

partes esqueça o documento de identificação, é possível indagar à outra parte se a reconhece 

ou, tratando-se de grandes empresas em que o preposto não teve uma relação próxima com o 

trabalhador, conceder prazo para juntada de documento. 

Esse é um momento importante para que o juiz possa chamar as partes pelos seus 

nomes, e não apenas pela sua posição processual (reclamante, reclamada; autor e réu). Para 

aprofundar o tratamento individualizado e informal, também cabe indagar como os 

jurisdicionados querem ser chamados – o que se torna ainda mais relevante quando estão 

presentes pessoas cuja identidade de gênero não é alinhada com o sexo biológico (como as 

pessoas transgênero, travestis, transexuais, ou que não se identificam com  nenhum gênero). 

Trata-se de medida essencial para evitar constrangimentos e discriminações recorrentemente 

por elas vivenciados, garantindo um verdadeiro acesso à Justiça a esses grupos historicamente 

marginalizados. 

Outro cuidado recomendável diz respeito à condição de gestante ou lactante das 

advogadas e jurisdicionadas presentes. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de 

Gênero – 2021 orienta que a Lei n.º 13.363/2016 seja um vetor, no que couber, às demais 

mulheres envolvidas no processo. Significa dizer que o juiz conciliador deve se atentar à 

duração da sessão, eventuais necessidades de pausas, e dar preferência na ordem das 

audiências a serem realizadas no dia, invertendo a pauta caso solicitado.
30

 

Qualificadas as partes, as testemunhas eventualmente presentes são colocadas em uma 

sala de espera virtual, em que aguardam o momento de sua participação. Caso a audiência se 

realize presencialmente, as testemunhas normalmente permanecem na sala de espera, ou, 

então, solicita-se que esperem nesse local. 

 Em geral, essa separação é feita por ordem do próprio juiz; entretanto, quando não 

realizada espontaneamente, é solicitada pela empresa-ré. 

Apesar de não haver qualquer exigência legal nesse sentido – assim como no processo 

comum, no processo do trabalho exige-se apenas a incomunicabilidade quando da produção 

da prova oral (art. 456 do CPC c/c o art. 769 da CLT) –, as Reclamadas normalmente 

preferem que as testemunhas, as quais, por via de regra, são seus empregados ou ex-

empregados, não ouçam as tratativas de acordo, seja porque algumas testemunhas já 
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Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-18-10-2021-final.pdf. Acesso 

em: 2 set. 2022. 
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ajuizaram ação trabalhista contra a empresa, seja porque podem futuramente entrar com uma 

reclamação. Dessa forma, as rés buscam não somente evitar que sejam processadas por outros 

trabalhadores, mas também impedir que os termos da negociação realizada naquela sessão 

vinculem pretensões futuras. 

De fato, é comum na mesa de audiência que o advogado do reclamante mencione que 

este ficou sabendo que outro colega celebrou acordo por valor mais alto do que o proposto 

pela ré, criando-se, por conseguinte, um impasse à negociação.  

Por consequência, ocorre uma ancoragem por parte do autor na estipulação do valor 

inicial, baseado em uma “impressão inicial, a um julgamento antes de conhecer os eventos e 

valores em sua totalidade, estipulando um limite criado por uma estimativa influenciada por 

comparações (Simon, 1957)” (MIRANDA; VAZ; FERNANDES, 2020 p. 3). Nesse contexto, 

os parâmetros para o cálculo de uma importância razoável para acordo deixam de ser 

construídos a partir do caso concreto – como tempo de trabalho, salário, questões 

controvertidas etc. – e passam a ser outros, sem qualquer relação com a situação vivenciada 

pelo trabalhador.  

Inicia-se a conversa a respeito da possibilidade de acordo. A maior parte dos juízes 

observados concede a palavra às partes para que falem sobre pretensões e propostas e que as 

fundamentem. Nesse momento, também há um espaço para a escuta de suas preocupações e 

interesses.  

As ponderações acerca das propostas e pretensões e o exame da documentação dos 

autos (no caso de alguns dos observados), com as partes para aferição do risco de êxito ou não 

da demanda são feitos por alguns juízes somente após a fala das partes. Outros, de forma mais 

dinâmica, interagem na negociação fazendo comentários pontuais. 

São poucos os juízes analisados que não sugerem alternativas para a solução do 

conflito – a maior parte dá sua sugestão, ainda que esta não seja traduzida em valores. 

Portanto, o que se extraiu da observação é que os juízes, ao menos, comentavam que a 

pretensão ou a proposta estava em desacordo com a divisão do risco do processo, ou que era 

“fora da realidade”, quando muito reduzida ou elevada. Nenhum deles fez sugestões 

salomônicas. 

As matérias discutidas são diversas: modalidade de extinção contratual, verbas 

rescisórias, horas extras são os pedidos mais comuns, mas a gama de pleitos é extremamente 

variada. É recorrente na Justiça do Trabalho a cumulação de pedidos, assim como é comum 

que o rol de pleitos da petição inicial alongue-se por páginas, sendo arrolados de “a” a “z”, 

dividindo-se ainda tais letras em subitens.  
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O tempo dedicado à conciliação varia bastante e depende de diversos fatores, como: a 

resistência das partes à composição, a avaliação do magistrado acerca da legitimidade dessa 

oposição,
31

 o grau de familiaridade que os jurisdicionados têm com os meios não adversariais 

de solução de conflito e a própria administração pelo juiz do tempo a ser dedicado a cada um 

dos processos da pauta e a cada etapa processual. 

Aliás, essa é uma preocupação constante dos juízes, uma vez que, caso frustrada a 

conciliação, recebe-se a defesa e seguem as etapas processuais mais demoradas, como 

colheita do depoimento das partes e oitiva de testemunhas.  

É frequente a menção a essa questão pelos magistrados, por exemplo, quando 

encerram a tentativa de conciliar as partes, ainda que as negociações tenham avançado, 

porque não há mais tempo para tanto, argumentam que ainda têm muitas audiências para 

presidir e não podem “atrasar a pauta”. 

Dentre os juízes observados apenas um dedicou poucos minutos à tentativa de 

composição das partes – no máximo três minutos. Esse juiz já havia adiantado que não tem o 

hábito insistir no acordo, justificando sua posição no fato de que “os acordos são bem-vindos 

desde que qualificados, não mera solução burocrática de conflitos”. Ainda assim, ele 

apresenta números bem altos de conciliação. 

Durante as tratativas e em razão da internet, os juízes permitem que as partes 

desconectem da sessão virtual para falarem ao telefone com seus advogados, se estiverem em 

suas casas, fisicamente distantes de seus representantes. Essa conversa também pode 

acontecer por WhatsApp, o qual tem sido um meio muito utilizado para a conversa cliente – 

advogado sobre acordo.  

Quando estão no mesmo ambiente – por exemplo, no escritório de advocacia –, basta 

desligar o microfone da plataforma de videoconferência para conversarem sobre pretensões, 

condições de acordo, estratégias etc., a fim de garantir a privacidade de suas comunicações. 

Nenhum dos juízes fez sessões privadas com as partes (caucus), embora um deles 

tenha se reunido separadamente em uma sessão com os advogados, colocando as partes na 

sala de espera virtual, para discutir a estratégia que envolvia determinar o trâmite por segredo 

de justiça para viabilizar um acordo já praticamente fechado, considerando a política da 

empresa de não reverter a justa causa aplicada. 
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Aqui não se pretende dizer que a parte não tem legitimidade de se opor à tentativa de conciliação, pois tal 

oposição é legítima e decorre do reconhecimento de sua autonomia e do caráter democrático dos processos de 

solução consensual do conflito. Deseja-se expressar que uma resistência pode ser injustificada quando 

baseada tão somente no preconceito contra a possibilidade de composição, inerente à cultura da beligerância 

e da sentença, ainda bastante influente em nossa sociedade. 
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A conversa individual do juiz com cada uma das partes e seus respectivos advogados, 

muito efetiva para criar uma relação de confiança nos diálogos sobre acordo, é tecnicamente 

viável no ambiente virtual, visto que as plataformas de videoaudiência têm mecanismos de 

inserir pessoas em salas separadas.  

Uma facilidade trazida ao magistrado pelo meio virtual é saber antecipadamente se a 

parte tem testemunhas ou não e, assim, poder estimar melhor a chance de esta provar suas 

alegações, sem ter de indagá-la abertamente a respeito – o que pode colocá-la em uma posição 

fragilizada na tentativa de conciliação. Isso porque, ao contrário do que ocorre no fórum, onde 

as testemunhas convidadas aguardam longe das vistas do juiz ou até da parte contrária, estas 

já estão presentes desde o início da sessão na videoaudiência. 

Alguns dos juízes observados, quando as tratativas chegam a um impasse, mencionam 

que não viram testemunhas na sala virtual. Nesse quadro, blefes no sentido de alegar que 

possui uma prova que, na realidade, não tem ou não existe ficam dificultados. 

Outro aspecto relevante nas diferenças entre as audiências virtuais observadas e as 

presenciais é que, na maior parte das vezes, nas primeiras, somente se vê o rosto das pessoas 

que participam da sessão pelas câmaras de seus celulares ou notebooks. Assim, o corpo delas 

fica “fora” do enquadramento, não sendo visualizável, pois geralmente na audiência 

presencial podem notados os gestos das mãos, os movimentos da parte superior do corpo etc. 

É evidente a diferença do tratamento dispensado pelo magistrado e sua forma de 

conduzir a audiência a depender do gênero. Os juízes observados, na maior parte das vezes, 

usaram verbos no imperativo; as juízas deram ordens no condicional. Por exemplo: “– Fulano, 

o Sr. poderia, por gentileza, ‘abrir’ sua câmera?” – são falas mais comuns entre as mulheres; 

“– Fulano, mantenha sua câmera ligada” – são os termos usados normalmente pelos homens 

ao dirigirem a sessão.  

Os juízes foram mais sérios; as juízas mais informais e interagiram bastante com os 

presentes. Não se trata de um “perfil” natural devido ao gênero, pois a tese de que a mulher 

seria mais dócil, servil e emotiva foi rechaçada há muito pelos estudos da sociologia, que 

evidenciaram que essa concepção é apenas fruto de uma construção social, sem qualquer base 

biológica.
32
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Beauvoir (2009, p. 39-41 e 67), representante da 1.ª onda de feminismo, faz um relato histórico acerca desse 

tipo de pensamento a partir da biologia: 

“Quanto ao papel respectivo dos dois sexos, trata-se de um ponto acerca do qual as opiniões variam muito. 

Foram, a princípio, desprovidas de fundamento científico, refletiam unicamente mitos sociais. [...] 
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A forma como se portam as juízas tampouco caracteriza falta de firmeza e 

assertividade – a observação das sessões conduzidas por elas, por si só, afasta essa hipótese –, 

e sim de necessidade de conquistar e legitimar sua autoridade considerando que o ambiente de 

trabalho dessas juízas não deixa de ser uma parte de um todo, que é a sociedade marcada pelo 

machismo estrutural. Os homens, por sua vez, costumam ter sua autoridade já posta, sem 

questionamento. 

Reforçam essa percepção de diferença de tratamento conforme o gênero do 

conciliador os dados da Pesquisa sobre Dificuldades na Carreira da Magistrada, realizada pela 

Comissão de Estudos para o Incentivo à Participação Institucional Feminina: 

Mais da metade das magistradas (53,2%) respondeu positivamente quanto a ter 

sofrido atitudes discriminatórias pela condição de mulher dentro do ambiente de 

trabalho (gráfico 9). [...] Dentre as múltiplas respostas possíveis para esta pergunta, 

figuraram como principais agentes agressores os advogados (quase 80%), seguido 

de partes do processo ou testemunha homem (47,6%) e magistrados (46,2%) 

(gráfico 9.1) (ENAMAT, 2019). 

 

                                                 
Com o advento do patriarcado, o macho reivindica acremente sua posteridade; ainda se é forçado a concordar 

em atribuir um papel à mulher na procriação, mas admite-se que ela não faz senão carregar e proteger a 

semente viva: o pai é o único criador. [...]  

[...] as ideias de Aristóteles não caíram totalmente em descrédito. Hegel estima que os dois sexos devem ser 

diferentes: um será ativo e o outro, passivo, e naturalmente a passividade caberá à fêmea. ‘O Homem é assim 

uma consequência dessa diferenciação, o princípio ativo, enquanto a mulher é o princípio passivo porque 

permanece dentro de sua unidade não desenvolvida’. 

[...] Entretanto, dirão, na perspectiva que adoto – a de Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty –, que seu corpo não 

é uma coisa, é uma situação: é nossa tomada de posse do mundo e o esboço de nossos projetos. A mulher é 

mais fraca do que o homem; ela possui menos força muscular, menos glóbulos vermelhos, menor capacidade 

respiratória; corre menos depressa, ergue pesos menos pesados, não há quase nenhum esporte em que possa 

competir com ele; não pode enfrentar o macho na luta. A essa fraqueza acrescentam-se a instabilidade, a falta 

de controle e a fragilidade de que falamos: são fatos. Seu domínio sobre o mundo é portanto mais estrito; ela 

tem menos firmeza e menos perseverança em projetos os quais é também menos capaz de executar. Isso 

significa que sua vida individual é menos rica do que a do homem”. 

E, por fim, contra-argumenta: 

[...] Finalmente, uma sociedade não é uma espécie: nela, a espécie realiza-se como existência; transcende-se 

para o mundo e para o futuro; seus costumes não se deduzem da biologia; os indivíduos nunca são 

abandonados à sua natureza; obedecem a segunda natureza que é o costume e na qual se refletem os desejos e 

os temores que traduzem sua atitude ontológica. Não é enquanto corpo, é enquanto corpos submetidos a 

tabus, a leis, que o sujeito toma consciência de si mesmo e se realiza: é em nome de certos valores que ele se 

valoriza. E, diga-se mais uma vez: não é a fisiologia que pode criar valores. Os dados biológicos revestem os 

que o existente lhes confere. Se o respeito ou o medo que inspiram a mulher impedem o emprego da 

violência contra ela, a superioridade muscular do homem não é fonte de poder. Se os costumes exigem – 

como em certas tribos indígenas – que as jovens escolham o marido, ou se é o pai que decide os casamentos, 

a agressividade do macho não lhe confere nenhuma iniciativa, nenhum privilégio. A ligação íntima da mãe 

com o filho será para ela fonte de dignidade ou de indignidade, segundo o valor, que é muito variável, 

concedido à criança; essa própria ligação, disseram-no, será reconhecida, ou não, segundo os preconceitos 

sociais. 

É, portanto, à luz de um contexto ontológico, econômico, social e psicológico que teremos de esclarecer os 

dados da biologia” (BEAUVOIR, 2009, p. 69-70). 
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Quanto aos resultados nas conciliações apresentados por magistrados e magistradas, 

foram similares – até porque a lista dos selecionados é composta por cinco juízes homens e 

cinco juízas mulheres. Entretanto, ficou claro que o esforço empregado para obtê-los é 

diferente. 

Uma vez entabulado o acordo, seus termos são redigidos e registrados em ata para 

homologação, momento em que transitará em julgado (art. 831, parágrafo único, da CLT e 

Súmula n.º 100, V, do TST).  

Nas conciliações observadas, foram acolhidas, a princípio, as cláusulas básicas de 

acordo que constam na ferramenta de audiência do Tribunal, denominado AUD. A adoção 

destas se dá por razões de ordem prática, mas também justamente por se tratar de cláusulas-

padrão adotadas em centenas, senão em milhares, de acordos firmados por dia na Justiça do 

Trabalho; elas já foram testadas nos quesitos objetividade e ausência de discussão em sua 

interpretação. 

São elas: 

 Pagamento do acordo por meio de depósito bancário, geralmente na conta do 

escritório ou do advogado, constando a concordância expressa do reclamante com 

essa condição. 

 Consideração de que foi quitado o acordo, caso não denunciado o inadimplemento 

pela parte autora no prazo de dez dias a contar do vencimento da última parcela. 

 Multa de 50% em caso de inadimplemento sobre o valor em aberto, sem prejuízo 

de juros e correção monetária. 

 Cláusula de extensão e efeitos da quitação: “cumprido o acordo o(a) reclamante 

dará ao(à) reclamado(a) plena e geral quitação pelo objeto do pedido e pelo 

extinto contrato de trabalho”. 

Dar quitação ao extinto contrato de trabalho implica a impossibilidade de as partes de 

ajuizarem ação pleiteando outros direitos decorrentes do vínculo que entendam devidos. 

 Se não há reconhecimento do vínculo de emprego por parte da ré, apesar da 

alegação de relação empregatícia informal pelo trabalhador, a cláusula de quitação 

padrão é a seguinte: “Cumprido o acordo nos seus exatos termos, o(a) Reclamante 

dará total quitação do objeto da presente ação, bem como da relação jurídica 

havida entre as partes, sem o reconhecimento do vínculo empregatício, para nada 

mais reclamar”. 
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 Discriminação das parcelas e estabelecimento de prazo para recolhimentos fiscais 

e previdenciários, em atenção ao disposto no art. 832, § 3.º, da CLT. 

Alguns ajustes comuns ao texto-padrão de acordo do AUD feitos pelos juízes são: 

 Tratar sobre eventual exclusão do polo passivo de uma empresa que não esteja 

celebrando o acordo, por exemplo, uma reclamada que foi indicada como parte do 

grupo econômico da empregadora, ou uma tomadora de serviços terceirizados 

desta. 

Um modelo de redação para essa solução seria o seguinte: “Como parte do acordo, 

convencionam as partes a exclusão da 2.ª e 3.ª reclamadas da lide. HOMOLOGO, ficando o 

feito extinto sem resolução do mérito em relação a ela(s). Providencie a secretaria as 

alterações”. 

Outra possibilidade é estabelecer a responsabilidade solidária (art. 2.º, § 2.º, da CLT) 

ou subsidiária (Súmula n.º 331 do C.TST) das demais rés, caso concordem em compor o 

acordo, ou condicionar a suspensão do processo, com relação a elas, ao cumprimento do 

pacto. Essas alternativas são recomendáveis quando a empresa principal, que está celebrando 

o acordo, apresenta histórico de descumprimento do acordo, ou alega estar passando por 

dificuldades econômico-financeiras. Assim, preserva-se a garantia de que o crédito trabalhista 

será satisfeito.  

Uma formulação possível dessa solução seria: 

Não cumprido o acordo pela 1.ª reclamada, o processo voltará à pauta de audiências 

para INSTRUÇÃO quanto à responsabilidade ou não da(s) 2.ª reclamada(s), que não 

responderá pelo pagamento da multa por inadimplemento da 1.ª reclamada, por não 

ter anuído com o acordo. 

Deferida a juntada de defesa escrita pela(s) 2.ª reclamada(s). 

As partes declaram que, se necessária a oitiva de testemunhas, trarão todas à 

próxima audiência, independentemente de intimação, sob pena de preclusão. 

A parte autora, acaso designada audiência de instrução, terá o prazo de 5 dias para 

réplica, contado da intimação da data da sessão instrutória, sob pena de preclusão. 

 Acrescentar disposição a respeito dos honorários advocatícios: Ex. “Cada parte 

arcará com os honorários de seus respectivos advogados”. 

 Majorar ou diminuir a multa por inadimplemento. 

 No caso de inadimplemento ou atraso no pagamento, fixar, além da multa, o 

vencimento antecipado das parcelas vincendas. 
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 Registrar que a ré já está citada, caso seja necessária a execução: “Ex. A 

reclamada considera-se citada, quanto ao pagamento do acordo na data 

combinada. Noticiado o inadimplemento, será iniciada imediatamente a execução 

com penhora sem prévia citação”. 

 Optar por cláusula de quitação apenas do objeto do processo, sem abranger o 

extinto contrato de trabalho.  

 Inserir cláusula de quitação que compreenda também o objeto de outro processo, 

sendo oficiada a Vara na qual este tramita. 

A modificação dessas condições ou acréscimo de outras cláusulas deve ser acordado 

entre as partes.  

Dessa maneira, por exemplo, caso o reclamante pretenda uma multa pelo 

descumprimento em valor superior a 50%, deverá negociar com a outra parte. As reclamadas 

costumam concordar com essa condição na hipótese de figurarem outras empresas-rés no 

processo, desde que no acordo se pactue a exclusão destas do polo passivo, pois geralmente 

são clientes da empregadora. Também existe concordância na aplicação de uma multa mais 

alta se a reclamada, durante as tratativas, invocar dificuldades financeiras e econômicas para 

fundamentar a necessidade de um parcelamento maior.  

A inserção de cláusulas específicas de políticas de acordo de determinadas empresas é 

feita por solicitação de seus representantes. Os juízes geralmente autorizam, depois de 

questionarem a parte contrária, até porque, geralmente, não se trata de questões relevantes 

para os participantes, exceto para quem as pleiteia.  

Exemplo desse tipo de cláusula é a seguinte: 

Na hipótese de inconsistência dos dados bancários fornecidos ou de outras 

indisponibilidades que impeçam o DOC ou TED, o pagamento será prorrogado em 5 

dias úteis, bem como deverá ser realizado através de cheque administrativo nominal 

ao reclamante, nos mesmos valores, o qual estará disponível no escritório do patrono 

da reclamada. 

Os advogados dos autores não costumam apresentar esse tipo de requerimento. 

O parcelamento dos valores do acordo é recorrente, exceto quando se tratar de grandes 

empresas, como bancos. É uma forma de atender às condições materiais da parte-ré e, por 

conseguinte, viabilizar a composição.  
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Questões como realização de baixa na carteira de trabalho, anotação desta em caso de 

reconhecimento de vínculo de emprego, entrega de ferramentas e uniformes constam na ata e 

fazem parte do acordo.  

Entre os termos recorrentes de acordos feitos em lides nas quais é discutida a 

modalidade de extinção contratual (ilustrativamente, a validade da aplicação da justa causa, a 

ocorrência de rescisão indireta e a nulidade de pedido de demissão) tem-se o de 

comprometimento de entrega de guias para saque do FGTS e de habilitação no seguro-

desemprego pela antiga empregadora ou a liberação destes por meio de alvará. 

Nem todos os juízes concordam em fazer essa liberação por entenderem-na como uma 

obrigação patronal, não cabendo ao Judiciário realizá-la. 

O levantamento dos valores depositados de FGTS na conta vinculada do trabalhador 

era permitido por alguns juízes. Entretanto, após o julgamento das ADIs n.º 2.382, n.º 2.425 e 

n.º 2.479
33

 pelo Plenário do STF, não mais foi autorizado esse procedimento, e assim 

procedeu a totalidade dos juízes observados. 

Na elaboração dessa cláusula, as partes convencionam se a empregadora garantirá a 

integralidade dos depósitos de FGTS devidos ao longo da relação empregatícia ou apenas os 

valores depositados (caso em que, se houver diferenças devidas em favor do trabalhador em 

decorrência de recolhimento patronal irregular, estas não poderão ser exigidas), assim como 

se será devida ou não a multa de 40%. 

Por fim, faz-se a discriminação da natureza salarial e indenizatória das verbas que 

compõem o acordo para fixar recolhimentos fiscais e previdenciários, em atenção ao disposto 

no art. 831, § 3.º, da CLT. A ré normalmente se responsabiliza por estes, inclusive quanto à 

cota-parte reclamante: “O(A) reclamado(s) deverá comprovar os recolhimentos 

previdenciários e fiscais, incidentes sobre a conciliação, no prazo de 30 dias do pagamento da 

última parcela do acordo, arcando, inclusive, com a cota-parte do reclamante”. 

Nas audiências observadas, os juízes buscam discriminar como indenizatória a maior 

parte ou a totalidade das verbas do acordo, adotando como limite os valores dados a cada um 
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A decisão rejeitou a tese de inconstitucionalidade do art. 5.º da Medida Provisória n.º 1.951-33, de 13 de 

dezembro de 2000, atual Medida Provisória n.º 2.197-43, na parte em que introduziu o § 18 no art. 20 e os 

arts. 29-A e 29-B na Lei n.º 8.036/1990, que obrigam o comparecimento pessoal do titular da conta do FGTS 

para levantamento dos valores depositados.  

De acordo com o trecho da Ementa do julgado: “3. A exigência de comparecimento pessoal, vinculação dos 

depósitos referentes à correção dos saldos das contas respectivas e proibição de concessão de medidas 

judiciais para saque ou movimentação das contas referentes ao FGTS constituem restrições constitucionais 

que não atingem o núcleo essencial do direito à representação sindical e da Advocacia como função essencial 

à Justiça” (STF,  2018). 
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dos pedidos. O objetivo é criar condições mais favoráveis para as partes chegarem a uma 

composição, especialmente quando a empresa está passando por dificuldades econômico-

financeiras, visto que nas parcelas indenizatórias não incidem recolhimentos fiscais e 

previdenciários. Parece se tratar de uma prática comum entre os magistrados conciliadores.
34

  

A União é intimada da decisão homologatória do acordo que contém parcela 

indenizatória, podendo interpor recurso relativo à discriminação supramencionada, assim 

como para pleitear os tributos e contribuições que entende devidas (art. 832, §§ 4.º e 5.º, da 

CLT). 

Por força da Portaria MF n.º 582 de 2013, essa intimação é dispensada quando o valor 

das contribuições previdenciárias devidas for igual ou inferior a R$ 20.000,00 (MINISTÉRIO 

DA FAZENDA, 2013). 

Rejeitada ou frustrada essa primeira tentativa de conciliação, não há nenhum registro – 

nem escrito, nem por gravação de vídeo – acerca das tratativas, exceto com relação às 

propostas e pretensões. Raras são as vezes em que uma das partes se opõe a essa consignação. 

De forma mais frequente, os advogados da parte ré até preferem que conste, assim como a 

eventual sugestão do juiz, pois algumas empresas levam tais dados em consideração para 

reformular proposta de acordo em uma próxima oportunidade. 
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Registre-se que a discriminação como indenizatória das parcelas do acordo, ainda que existam pedidos na 

petição inicial de natureza salarial, não viola o disposto nos §§ 3.º-A e 3.º-B do art. 832 da CLT, 

acrescentados pela Lei n.º 13.876/2019, apesar de uma interpretação apressada ter assim defendido.  

Como explica Nahas (2019, p. 119-121) ao estudar o texto dos artigos em referência:  

“Imagino que o leitor que esteja debruçado sobre este texto e que conhece o direito do trabalho na prática, 

estará se perguntando: poderei entabular um acordo trabalhista fixando somente verbas de conteúdo 

indenizatório se na petição inicial há verbas das duas naturezas? A resposta é positiva. Transação é contrato 

pelo qual as partes pactuam colocar fim a uma discussão mediante concessões mútuas e recíprocas. Por ser 

contrato está sujeito a manifestação de vontade livre e subordina-se as regras dos art. 840 e seguintes do 

Código Civil [...].  

Portanto, se o trabalhador elabora pedido de indenização por dano moral em razão de assédio e horas extras e 

quer transigir apenas sobre o dano moral, poderá fazê-lo. Não está obrigado a transacionar sobre as demais 

verbas sobre as quais não tem qualquer interesse em ver discutida a questão. Simplesmente, formula o acordo 

pelo dano moral, concorda com a extinção do processo pela transação e o Juiz homologará. E o leitor seguirá 

perguntando: e o que se passará com as horas extras? Resposta: o que sempre ocorreu: não se discute. Será 

como uma renúncia tácita ao direito que teria de discuti-las, pois quando manifesta sua vontade em não 

seguir com a ação em razão da transação está dizendo que renuncia ao direito de seguir com qualquer outra 

reclamação naquele processo. 

[...] Portanto, afirmar que a nova legislação alterou tais diretrizes é no mínimo desconhecer o sistema legal e 

processual. Os Juízes que homologam os acordos certamente seguirão zelando pelo cumprimento da lei, 

como sempre fizeram. Não é uma medida legislativa que determinará o escorreito âmbito de atuação 

jurisdicional, mas sim os princípios que cada Juiz abraça quando é investido em suas funções. 

As partes e advogados não transacionam para fraudar o fisco, mas sim para prevenir ou extinguir litígios e 

restabelecer a sua esfera individual quando houver sido incomodada ou for ameaçada por uma ação ilegal ou 

abusiva”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art832%C2%A73a
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Essa anotação também é relevante para facilitar a lembrança do histórico do 

tratamento do conflito e a evolução da negociação, o que é um fator importante a ser 

analisado, pois pode indicar maior ou menor probabilidade de conciliação entre as partes, o 

que, por consequência, influencia a quantidade de tempo que o juiz reservará para a tentativa 

de composição.  

Existe um efeito adicional desse registro: uma proposta dada em audiência, que é 

registrada, normalmente não é reduzida na sessão posterior, e a pretensão tampouco se altera 

– exceto, é claro, na hipótese de o quadro probatório ter se modificado. Existe um senso 

comum de que a retirada da proposta ou a alteração da pretensão sem qualquer razão aparente 

ou sem motivação seria uma conduta violadora do princípio da boa-fé. 

O passo seguinte é o recebimento da defesa, seguindo-se as demais etapas da fase de 

conhecimento. Se não houver perícia técnica a ser realizada e se todos aqueles que serão 

ouvidos estiverem presentes e com conexão estável, inicia-se a instrução processual.  

Alguns dos juízes observados, após depoimento pessoal em que houve confissão, 

reperguntam sobre a possibilidade de acordo e sugerem alguns ajustes às pretensões e 

propostas considerando a prova oral produzida. 

Os juízes que seguem essa linha, de sempre retomar a conversa sobre uma composição 

amigável caso algo relevante ocorra durante a instrução, finalizam a instrução traçando breves 

comentários e indagando novamente sobre a possibilidade de acordo. 
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4 PROCESSOS CONCILIATÓRIOS – ANÁLISE DE PRÁTICAS E REFLEXÕES 

SOBRE DESAFIOS 

Relatado como foi a observação dos juízes durante as tentativas de composição, este 

estudo passa à análise das práticas dos processos de conciliação, identificando seus principais 

desafios a partir de uma perspectiva do magistrado conciliador da Justiça do Trabalho.  

4.1  Ambiente virtual – as videoaudiências 

Como mencionado anteriormente, este trabalho foi desenvolvido durante o período da 

Pandemia da Covid-19. Nesse contexto que demandava isolamento social para evitar a 

transmissão do vírus, a continuidade da prestação de serviços aos cidadãos só foi possível 

graças à tecnologia.  

Entretanto, esse benefício não se estendeu a todos – uma parcela dos jurisdicionados 

teve suas audiências redesignadas em virtude da impossibilidade técnica de adentrarem nas 

salas virtuais, o que, por consequência, adiou a oportunidade de resolverem seus conflitos 

trabalhistas. 

Essas situações, infelizmente, não foram casos isolados, em razão do quadro 

socioeconômico brasileiro, assim como pelo fato de que na Justiça do Trabalho ao menos uma 

das partes é hipossuficiente.  

É recorrente que os jurisdicionados tenham apenas um celular “pré-pago” ou vivam 

em locais em que o acesso à banda larga não existe. Com essas ferramentas, não é viável fazer 

chamadas de vídeo com o mínimo de estabilidade necessária para participar de uma audiência 

– mesmo que se considere a curta disponibilidade de tempo para os processos de resolução 

consensual do conflito que serão expostos no item 4.1.9. 

Apesar de o número de conectividade no Brasil ser alto – em 2019, 78,3% das pessoas 

de 10 anos ou mais (143,5 milhões) conectavam-se à rede –, a taxa de acesso à internet veloz 

pela população brasileira é reduzida e seu custo é considerado alto demais para 60% dos 

brasileiros (MARI, 2020). 

Ainda, é relativamente comum que o único dispositivo que o jurisdicionado tenha 

disponível para participação da videoaudiência seja um aparelho celular – este é usado por 

98,6% dos internautas, ao passo que o computador serve menos da metade, 46,2% (G1, 2021). 

Isso implica dificuldades adicionais relativas ao tamanho da imagem e visualização dos 
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demais participantes, limite de dados e de espaço de memória para instalação dos aplicativos 

de videoaudiência. 

Por fim, pode também estar presente a dificuldade no uso das ferramentas tecnológicas 

necessárias. 

Reconhece-se, também, que houve esforços e grande disponibilidade por parte dos 

servidores e juízes da Justiça do Trabalho para tentar resolver esses percalços. 

Essas medidas não apenas se justificam nos deveres inerentes ao cargo, mas tornam-se 

ainda mais necessárias a partir da compreensão da história da Justiça do Trabalho. 

Harmonizam-se, ainda, com o objetivo de o CNJ evitar o aprofundamento da exclusão digital 

ao implementar tecnologias novas no processo judicial.
35

 

Elas também fazem sentido quando se visa a busca da melhor alternativa para a 

solução do conflito e a adaptabilidade desta às necessidades das partes. 

Como ensinam Asperti e Tartuce (2020, p. 82), “Um tratamento padronizado desatento 

às características do conflito, das partes e, ainda, à acessibilidade destas aos meios virtuais 

poderá ensejar a obstrução de seu acesso à justiça, ensejando também uma grave ameaça à 

qualidade dos meios consensuais de modo geral”. 

Nesse panorama de pandemia, exclusão digital, administração de tempo curto para 

tentativa de composição das partes e de busca por um tratamento adequado ao conflito, 

surgiram desafios específicos adicionais nos processos de conciliação trabalhista, que serão 

abordados neste tópico.  

 Quanto à dinâmica da sala virtual, não se espera que seguirá as recomendações de 

conduta da internet. Esta se trata, também, de um ambiente mais cansativo e mais sujeito a 

distrações. 

A criação de um espaço apropriado para o diálogo construtivo, em que não há 

interrupção de falas e exista lugar para a escuta, é o primeiro desafio para aquele que vai 

conduzir a sessão de conciliação. Não é possível exigir das partes que estejam em local 

silencioso, sem barulhos e interrupções externas, e até sem interferências de outras ligações e 

mensagens que possam ser recebidas, caso estejam conectadas à audiência via aparelho de 

celular. 
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Nesse sentido, a já mencionada Recomendação do CNJ n.º 101, de 12 de julho de 2021, que orienta os 

tribunais brasileiros à adoção de medidas específicas para garantir o acesso à Justiça aos excluídos digitais 

(Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4036. Acesso em: 27 mar. 2022). 
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Compatibiliza-se a responsabilidade do conciliador/mediador
36

 de criar um ambiente 

adequado à composição no meio virtual por meio de orientações a serem dadas no início da 

sessão, ou quando se façam necessárias conforme seja detectada qualquer dificuldade, sempre 

considerando as possibilidades das partes e os deveres de colaboração dos advogados (art. 6.º 

do CPC c/c o art. 769 da CLT). 

As diretrizes para que todos os presentes possam ser ouvidos quanto aos seus 

interesses e necessidades não se alteram na sessão virtual – caberá ao presidente da sessão dar 

a voz a cada um, estimular a escuta ativa e atentar-se à ocorrência de delays. 

Vale incentivar para que as câmaras se mantenham ligadas o tempo todo, seja para que 

a interação se pareça mais com uma conversa presencial, seja para verificar a real presença 

dos participantes – até porque as conciliações trabalhistas envolvem, ao menos parcialmente, 

direitos com relativa ou integral indisponibilidade. 

A qualidade da escuta do juiz conciliador também é atingida. Ora, a 

hiperconectividade afeta igualmente aquele que, por dever do ofício, deveria manter sua 

concentração e esforços totalmente na compreensão dos problemas do conflito que pretende 

pacificar. 

Ainda que silenciem os aplicativos, os magistrados ficam mais expostos ao 

recebimento de notícias, notificações de e-mails de trabalho, chamadas urgentes pessoais etc., 

porque menos isolados no ambiente virtual do que nas salas dos fóruns.  

Há também os diversos monitores para os quais o juiz dirigirá seu olhar, porquanto os 

processos são digitais, não ficando claro no momento do diálogo nas sessões de conciliação a 

que o juiz se atenta e a quem volta sua postura.  

Por essa razão, depois de tratar acerca da forma adequada de escuta ativa para o 

magistrado conciliador, o juiz e estudioso de técnicas e estratégias de negociação trabalhista, 

Pinheiro (2017, p. 15), aconselha: 

Vale salientar ainda que dar atenção a quem fala tende a consistir num verdadeiro 

estímulo reforçador importante. Principalmente nos dias atuais, nos quais os 

recursos tecnológicos têm dificultado diálogos presenciais em que o emissor-faltante 

mantenha a atenção dedicada ao receptor-ouvinte, até mesmo por conta dos 

estímulos como smartphones e tablets que possam estar disponíveis. 
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Quanto à qualidade ambiental – relacionada ao espaço físico destinado ao atendimento das partes –, uma 

parcela desse planejamento é de responsabilidade do gestor do programa que deve providenciar um ambiente 

compatível com os importantes debates que ali ocorrerão. Por outro lado, ao mediador cumpre se certificar 

que a sala está disposta de maneira a transmitir ao usuário a mensagem de que, “nos provedores do serviço, 

apreciamos sua vinda e nos importamos com as questões que estão sendo trazidas à mediação” (AZEVEDO, 

2016, p. 158). 
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Os desafios das comunicações do ambiente virtual vão além, pois estas transcendem a 

linguagem verbal.  

Um aspecto negativo da videoaudiência é que, como geralmente só é possível ver o 

rosto das pessoas, exibidos pelas câmaras de seus celulares ou notebooks, a percepção pelos 

juízes da comunicação das partes fica esvaziada.  

Nessas circunstâncias, não são vistos as expressões corporais, os gestos, os 

movimentos e as posturas. Estes, por vezes, contradizem as falas e denunciam falta de certeza 

ao firmar ou não um acordo; reagem ao magistrado, demonstrando sentimentos de confiança 

ou de estranhamento; ou apontam que o conciliador não soube se comunicar ao esclarecer 

certas questões de direito que estão em debate – ruídos naturais em um espaço em que se 

discutem questões técnicas e que quem o dirige é alguém com formação jurídica universitária 

e concursado, habituado ao “juridiquês” e à escrita formal. 

A percepção mais integral da comunicação é um fator importante para o magistrado ao 

realizar a tentativa de conciliação, pois, por meio dela, pode adequar suas técnicas e sua 

condução da negociação à situação concreta e às necessidades que esta demanda.  

A comunicação particular entre cliente e advogado é outra peculiaridade das 

conciliações realizadas por videoaudiência – caso, é claro, não estejam no mesmo ambiente. 

Esse transtorno pode ser parcialmente superado pela colocação de ambos na sala de 

espera virtual. Outra opção é permitir ligações telefônicas entre eles durante a sessão, ainda 

que seja necessária a desconexão. Reconhece-se, todavia, que, realizada nesses moldes, a 

conversa terá os mesmos ruídos que qualquer interação não presencial. 

O consentimento final das partes com relação aos termos do acordo ocorre oralmente, 

tal como em uma sessão presencial. No entanto, se ausente o reclamante na videoaudiência e 

estando o Fórum Trabalhista fechado por imposição das restrições da pandemia, uma 

alternativa é verificar se existe procuração do advogado nos autos para transigir direitos do 

trabalhador e dispensar a presença deste na Vara do Trabalho para ratificar o pactuado. 

Esse procedimento pode ser adotado caso se considere que a homologação do acordo faz-

se necessária e urgente por envolver verbas de natureza alimentar. Trata-se de ponderação que 

deverá ser feita por cada conciliador, uma vez que a conveniência ou não da decisão de 

homologar o acordo será analisada caso a caso e dependerá do convencimento motivado do juiz.
37
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“Súmula n.º 418 do TST – Mandado de segurança visando à homologação de acordo. A homologação de 

acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de 

segurança.” 
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4.2  Ambiente de confiança e acumulação das funções de conciliador e julgador 

Uma vez que nas audiências trabalhistas o juiz que conduz a conciliação será o mesmo 

que realizará a instrução processual e julgará o litígio (arts. 831 e 846 da CLT), é 

razoavelmente frequente que as partes temam revelar algum dado ou informação em uma 

conversa informal com o magistrado que lhes seja prejudicial na hipótese de a tentativa de 

acordo ser frustrada. 

É um desafio, nesse cenário, criar um ambiente de confiança e colaborativo, em que as 

partes (e seus respectivos advogados) discutam com franqueza e transparência a respeito de 

possibilidades de produção de provas; identifiquem os fatos controvertidos; mencionem 

eventuais necessidades materiais; e no qual reclamante e reclamado(a) se sintam à vontade 

para expor quais os reais contornos do conflito.
38

 

A garantia de que a imparcialidade será observada está no fato de que o juiz tem o 

dever de fundamentar, expondo as razões de fato e de direito que ampararam sua decisão, sob 

pena de nulidade desta (art. 93, XI, da CF; art. 832 da CLT; e arts. 11 e 489 do CPC), do que 

se extrai que julgará, necessariamente, com base na prova dos autos (art. 371 do CPC). Logo, 

eventuais falas proferidas no momento da tentativa de conciliação podem sensibilizar ou 

provocar outros afetos
39

 no conciliador, mas, se não forem provadas, não terão o condão de 

influenciar a decisão do juiz.  

No entanto, essa é a teoria. Na prática, um esclarecimento recomendável observado foi 

expor às partes, no início da sessão, que o que é debatido durante a tentativa de conciliação 

não é levado em consideração na sentença, exceto se comprovado. 

Nos casos em que as partes e seus respectivos advogados conversam individualmente 

com o juiz – técnica adotada por alguns dos juízes observados e que é viável nas 

videoaudiências –, notou-se que esse aclaramento é bastante efetivo para construir uma 

relação de confiança.  

Também é importante rejeitar eventuais tentativas de a parte contrária pedir para que 

se registre como confissão algo que foi dito nesse momento de diálogo transparente e 
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Como já abordado no capítulo 1 deste trabalho, a dimensão do conflito não se limita nem se identifica 

necessariamente com o “conflito processado”, pois podem ocorrer tanto uma inflação quanto um 

subdimensionamento deste, visto que uma lide social pode ir além do objeto litigioso de uma demanda 

judicial, ou ser apresentados pedidos e causa de pedir que não encontram nenhum reflexo na situação 

vivenciada pelo trabalhador. 
39

 
 

O que se acolhe como uma possibilidade, uma vez que caiu por terra há muito tempo a ideia positivista de 

que o juiz, para ser imparcial, deve ser neutro e distante. 
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cooperativo – até porque a confissão só poderá ser obtida quando se realizar o depoimento 

pessoal em procedimento formal (arts. 820 da CLT e 385 e 390, § 2.º, do CPC). 

4.3  O dever de imparcialidade e a parte que comparece sem advogado  

Na Justiça do Trabalho, a parte pode comparecer em juízo sem procurador (arts. 791, 

caput, e 843 da CLT).  

Em que pese o objetivo do dispositivo ser viabilizar o acesso à justiça, especialmente 

daqueles que não têm condições de contratar um advogado – o que é recorrente para um 

trabalhador e para os pequenos empregadores que passam por dificuldades financeiras e já 

têm dívidas trabalhistas incontroversas –, a faculdade celetista pode agravar a assimetria 

característica da relação do trabalhador hipossuficiente perante o empregador, ou até 

inviabilizar uma defesa eficiente deste. 

Nas audiências observadas, houve situações em que o empregador desassistido teve 

tempo adicional para apresentar documentos, especialmente recibos de pagamento, de modo a 

permitir uma avaliação do que seria devido ou não. 

Não obstante a audiência ser o momento em que o empregador deve apresentar a 

defesa e os documentos, sob pena de preclusão (art. 847 da CLT), pode-se fundamentar essa 

concessão adicional de prazo no direito à ampla defesa, no princípio da busca da verdade real 

e no art. 765 da CLT.  

Contudo, a situação mais comum é quando o trabalhador comparece desacompanhado 

de advogado, após apresentar reclamação verbal no Setor de Atermação e Reclamação (art. 

840, caput e § 2.º, da CLT). Essa apresentação pode ocorrer presencial ou virtualmente.
40

 

 Nesses casos, os juízes conciliadores observados adotaram uma das duas posições. A 

primeira delas é de orientar a parte a procurar um advogado ou o sindicato da categoria que a 

representa. Essa linha tem suporte no art. 791, § 1.º, da CLT, assim como no parágrafo único 

do art. 10 da Lei de Mediação, o qual dispõe que, comparecendo apenas uma das partes 

acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento até 

que todos estejam devidamente assistidos.  
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No Tribunal Regional da 2.ª Região a atermação on-line é feita pelo acesso ao link  

https://ww2.trt2.jus.br/servicos/acesso-online/atermacao-online/page. Acesso em: 27 mar. 2022. 
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Outra saída recomendável e seguida por parte dos juízes observados é a de auxiliar o 

trabalhador de maneira imparcial, vale dizer, esclarecendo com cautela e detalhes acerca do 

procedimento, riscos processuais, valores e direitos em jogo.  

Essa condução representa um desafio para o magistrado, mas o conflito entre auxiliar a 

parte vulnerável e agir imparcialmente é meramente aparente. 

Isso porque cabe ao juiz zelar para que as partes cheguem a um acordo adequado ao 

caso concreto e conforme à lei e, por conseguinte, que os jurisdicionados tenham, por meio da 

composição amigável, o acesso a uma ordem jurídica justa. 

O princípio do empoderamento que rege as mediações (art. 1.º, VI, do Código de Ética 

de Conciliadores e Mediadores Judiciais – Anexo II da Res. n.º 174/2016 do CSJT) confere 

legitimidade desse auxílio à parte desassistida. Na prática, equivaleria a:  

[...] auxiliar a parte mais fraca a obter organização, analisar informações, identificar 

e mobilizar seus meios de influência; assistir e educar a parte no planejamento de 

uma estratégia de negociação efetiva; ajudar a parte a obter recursos financeiros para 

continuar a participar nas negociações; remeter a parte a um advogado ou a outra 

pessoa; encorajar a parte a fazer concessões realistas (MOORE, 2003, p. 392-393 

apud  TAKAHASHI, et al., 2019, p. 37). 

Quanto à compatibilidade do empoderamento com o princípio da imparcialidade, ela é 

justificada tanto pela teoria quanto pela prática. 

Sobre a teoria, é evidente que não só o magistrado (arts. 5.º, XXXVII e LIII, e 93, IX, 

da CF; art. 489 do CPC e art. 832 da CLT), mas os conciliadores em geral (art. 1.º, III, do 

Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, Anexo à Res. n.º 174 de 2016 do 

CSJT), têm o dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito, 

assegurando que valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado do trabalho, 

compreendendo a realidade dos envolvidos na disputa e jamais aceitando qualquer espécie de 

favor ou presente. 

Esse conceito não se confunde com neutralidade. Ao revés, poderia ser explicado – e 

até ampliado – pela ideia de multiparcialidade do mediador/conciliador, extraído da mediação 

intercultural. Trata-se da seguinte noção: 

[...] tomar partido por todos. Pensamos que esta ideia é especialmente estimulante, 

uma vez que fez evoluir um debate que estancou no ponto de saber se é, ou não, 

possível ser neutro e imparcial, quando é bem evidente que “os mediadores 

desempenham, inevitavelmente, um papel influente no desenrolar do conflito” 

(Folger e Jones, 1997:305). 

O conceito de multiparcialidade evoca, simultaneamente, independência e empatia. 

O mediador, pessoa independente em relação aos actores do conflito e ao resultado 

do mesmo, pode adoptar atitudes empáticas – já não neutrais – construtoras de 
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confiança, incorporando uma carga de sinal positivo no desenvolvimento do 

processo mediado. Segundo esta óptica, actuar como se fôssemos neutros seria 

bastante pobre (TORREMORELL, 2008, p. 24). 

Ao se considerarem os objetivos da República estabelecidos na Carta Cidadã, de 

construir uma sociedade fundada no valor da cidadania, livre, justa e solidária e de reduzir as 

desigualdades sociais (arts. 1.º, II, e 3.º, I e III, da CF), e ao interpretar a Constituição Federal 

por métodos lógicos e sistemáticos de hermenêutica, tem-se que o conceito ora exposto pode 

ser transportado ao âmbito jurídico, especialmente da Justiça do Trabalho, por trazer consigo 

a potencialidade de tornar o processo de conciliação mais legítimo e justo, além de torná-lo 

um meio para o exercício da cidadania, sem qualquer violação aos dispositivos supracitados 

(arts. 5.º, XXXVII e LIII, e 93, IX, da CF; art. 489 do CPC; e art. 832 da CLT). 

Na prática, também é possível conformar a prestação de auxílio da parte que 

comparece à Justiça desacompanhada de advogado ao princípio da imparcialidade que rege o 

juiz conciliador. 

Mais do que ser imparcial, o juiz deve parecer imparcial,
41

 transmitindo confiança aos 

jurisdicionados. 

Uma estratégia adotada por um dos juízes observados para criar um ambiente que 

inspirasse confiança à parte assistida foi tomar especial cuidado em direcionar a atenção a 

todos de forma igualitária e equilibrada, inclusive ao advogado da parte assistida. 

Quanto à parte não assistida, para que se sentisse confortável nessa posição de 

vulnerabilidade no tocante à orientação jurídica, outros juízes conciliadores exploraram o 

princípio da informalidade que rege o direito processual do trabalho e iniciaram a sessão de 

conciliação de maneira bastante informal, também com o outro litigante que não estava 

habituado ao ambiente das audiências, e, após, fixaram um marco para começar as tratativas. 

Dentre os juízes observados, nos casos em que o reclamante compareceu sem o 

acompanhamento de advogado, nenhum ignorou tal fator e seguiu o trâmite processual sem 
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Sobre cautelas a serem tomadas para garantir que o conciliador transpareça imparcialidade, o Manual de 

Mediação e Conciliação na Justiça Federal sugere: 

“Cabe tomar cuidado, porém, para que isso não seja confundido com cumplicidade pela outra parte, que irá 

participar de apenas uma sessão. 

Algumas estratégias podem auxiliar, como ir buscar a pessoa na sala de espera, evitando que ela chegue a 

uma mesa em que advogado público e conciliador já estão sentados; enfatizar, na abertura, o papel de cada 

um dos presentes; reservar as conversas alheias ao procedimento para momentos de pausa etc. O próprio 

ambiente precisa transparecer o respeito à imparcialidade. O Judiciário não pode ser confundido com uma 

filial da instituição pública que participa do processo. Assim, devem ser evitados materiais como calendários 

fornecidos por grandes litigantes contendo os nomes das instituições, como costuma acontecer em relação à 

Caixa Econômica Federal (CEF), ou mesmo canetas com o logotipo de um escritório de advocacia”  

(TAKAHASHI  et al., 2019, p. 34). 
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adotar um mecanismo para buscar um melhor equilíbrio processual das partes – ainda que 

essa seja uma possibilidade estabelecida pela letra da lei, o que revela que as cautelas 

supramencionadas são importantes estratégias para garantir a paridade de forças.  

4.4  A imparcialidade do juiz conciliador além das garantias e deveres legais 

Quanto à atuação imparcial pelo juiz na posição de conciliador, ela é garantida pelo 

cumprimento de deveres éticos e técnicos, como explanado, mas é preciso ter em vista que a 

imparcialidade transborda disposições legais. Envolve o aperfeiçoamento pela aprendizagem 

contínua, inclusive de saberes além do direito; assim como um olhar para si, suas 

humanidades, dificuldades e limitações.  

Mattos (2016, p. 3-4), citando a obra de Daniel Bowling e David Hoffman, Bringing 

peace into the room: how the personal qualities of the mediator impact the process of conflict 

resolution, identifica que a conscientização sobre como as qualidades pessoais do terceiro 

influenciam a mediação é o estágio mais desafiador no processo para ser mediador. “É nesse 

último estágio que começamos a focar em nosso desenvolvimento pessoal como mediadores e 

a ter responsabilidade sobre isso. É sobre ser mediador e não apenas aplicar as ferramentas 

ensinadas por uma ou outra escola de mediação.” 

Essa reflexão transportada para os dilemas do juiz conciliador reforça a importância de 

ir além do conhecimento de seus deveres e aplicá-los com rigor, mas também de buscar o 

autoconhecimento. Nesse sentido: 

É claro que o caráter absoluto da imparcialidade encontra limitações intrínsecas, 

porque o conciliador carrega toda a carga emocional da sua vivência, suas histórias e 

experiências, mas o autoconhecimento favorece os processos reflexivos, ajudando a 

manter a idoneidade do método. Assim, o reconhecimento das vulnerabilidades por 

parte do próprio conciliador permite-lhe estar atento às suas emoções e inflexões na 

condução da conciliação, num exercício autorreflexivo, estabelecendo um foco nos 

conflitos que lhe são apresentados e evitando interferências indevidas (SILVA, 

2012, p. 234-235).  

4.5  Transparência e redução da assimetria de informações – “liberar” a defesa para 

consulta 

 No processo do trabalho, vige o princípio da concentração dos atos. Isso significa que, 

em regra, as audiências são unas, ocorrendo a tentativa de conciliação, recebimento da defesa 

e instrução em uma única sessão. Como o momento do recebimento da defesa é na audiência 

(art. 847, caput e parágrafo único, da CLT), após a frustração da tentativa de conciliação e 
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existindo a possibilidade de a parte ré protocolizar a contestação e documentos em sigilo, a 

parte autora inicia as tratativas de conciliação sem acesso à tese patronal e às provas 

documentais. 

Essa condição acaba por gerar certa assimetria de informações à/ao reclamante, que 

não tem informações a respeito da posição processual da reclamada quanto à possibilidade de 

produção de determinada prova, tampouco de sua qualidade (ex. cartões de ponto britânicos, 

que são inválidos pelo C.TST – Súmula n.º 338, III). 

Essa posição mais fragilizada pode ser equilibrada com a abertura pelo juízo das 

defesas e documentos a elas anexos, com a retirada do sigilo, no momento anterior ao 

recebimento oficial da contestação, ou, no mínimo, por meio do exame comentado do 

magistrado conciliador das condições probatórias. Trata-se uma prática que foi adotada quase 

pela totalidade dos observados.  

4.6  O perfil avaliativo e propositivo do conciliador 

O professor da University of Missouri, Leonard Riskin, elaborou uma “grade” a partir 

de alguns questionamentos, tais como: 

[...] o mediador poderia avaliar o caso e emitir sugestões de solução? Devia ou não o 

mediador analisar juridicamente o caso, avaliando os pontos fortes e fracos das 

posições de cada parte perante o conflito? Deveria o mediador orientar, a partir 

dessa análise, qual seria a melhor solução em sua opinião? Deve ele expressar como 

ele entende que o conflito deva ser solucionado? (SALES, 2011, p. 21). 

O referido professor esquematizou categorias para abordagens da mediação 

considerando dois pontos: o primeiro, referente à extensão do conflito, que varia de mais 

restrita/simples a mais ampla/complexa. O segundo diz respeito ao mediador/conciliador e sua 

postura, que pode oscilar entre facilitativa e avaliativa.  

Para este estudo, interessa focar apenas a questão do perfil do mediador, refletindo 

sobre qual deles seria mais adequado para a conciliação em ambiente da justiça laboral, tendo 

em vista alguns fatores: tempo (curto) disponível para dedicação à conciliação;
42

 volume de 
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Em que pese a polêmica gerada com a publicação em 2016 no site Migalhas do artigo “Pauta miojo: Varas 

trabalhistas em SP têm julgamentos de cinco em cinco minutos”, reconhece-se que o tempo disponível nas 

audiências trabalhistas para a tentativa de conciliação é muito curto. Isso porque, ainda que o juiz possa 

administrar esse tempo e elastecê-lo caso exista a possibilidade de acordo, as sessões são marcadas com 

intervalo de, no máximo, 30 minutos (antes da pandemia, as audiências presenciais costumeiramente 

ocorriam em intervalos de 10 ou 5 minutos). Uma vez que as audiências são UNAs – de modo que caso 

frustrada a conciliação deverá ser feita a instrução processual –, percebe-se que a distribuição do tempo entre 
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trabalho excessivo e necessidade de racionalização da distribuição do tempo a ser destinado a 

cada uma das tarefas jurisdicionais, buscando produtividade; autonomia de vontade das partes 

e estimulação de seu empoderamento no processo conciliatório (art. 1.º, II
43

 e VI,
44

 do Anexo 

II da Res. n.º 174/2016 do CSJT); e o fato de as partes estarem assistidas, na maioria das 

vezes e mesmo diante da capacidade postulatória das partes (art. 791 da CLT), por advogados.  

De acordo com Leonard Riskin (SALES, 2011), ao se alinhar a uma estratégia mais 

facilitativa, o mediador atua na facilitação do diálogo e melhora da compreensão entre os 

envolvidos na disputa. Prestigia a autonomia das partes e considera a premissa de que são elas 

quem melhor conhecem o conflito e que, portanto, têm maior capacidade para definir os 

termos de eventual acordo, caso cheguem a uma composição. Por consequência, o terceiro 

não apresenta impressões, análises de risco ou sugestões.  

Por sua vez, a estratégia avaliativa, em linhas gerais,
45

 implica maior envolvimento e 

participação do terceiro, o qual pondera riscos, examina documentos, apresenta opiniões 

 

                                                 
as etapas da audiência é um desafio que, em virtude das mencionadas condições, nem sempre será bem 

resolvido, o que pode prejudicar o objetivo de composição das partes e pacificação social (UOL, 2016).  
43

 
 

“Art. 1.º São princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores e mediadores judiciais: decisão 

informada, competência, imparcialidade, independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis 

vigentes, empoderamento e validação, assim definidos: 

II – Autonomia da vontade – dever de respeitar os diferentes pontos de vista dos envolvidos, assegurando-

lhes que cheguem a uma decisão voluntária e não coercitiva, com liberdade para tomar as próprias decisões 

durante ou ao final do processo e de interrompê-lo a qualquer momento.” 
44

 
 

“VI – Empoderamento – dever de estimular os interessados a aprenderem a melhor resolverem seus conflitos 

futuros em função da experiência de justiça vivenciada na autocomposição.” 
45

 
 

A propósito de uma explicação mais detalhada e aprofundada sobre a mediação avaliativa, confira-se: 

“No caso de mediação avaliativa-restrita (evaluative-narrow), a principal estratégia é fazer com que as 

partes analisem qual seria a chance de sucesso do seu pleito, caso fosse encaminhado ao Poder Judiciário. 

Avalia-se a força jurídica das posições apresentadas por cada parte e suas chances de um bom resultado. O 

mediador (avaliativo-simples), antes da sessão de mediação, deverá estudar todos os documentos relevantes 

apresentados pelas partes, como depoimentos e relatórios. [...] 

O mediador avalia as fraquezas e as forças de cada caso (aspectos jurídicos), a partir da sua experiência e 

conhecimento de decisões anteriores dos tribunais, ou da legislação, ou do mercado financeiro etc. Com isso 

inicia o diálogo com cada parte, informando o que ele (mediador) entende o que seria melhor a fazer. O 

mediador pode prever os resultados dessa questão, a partir de questões de fato e de direito, se encaminhada 

aos tribunais, avaliando ainda os custos desse procedimento. O mediador pode propor também soluções a 

partir do diálogo entre as partes, especialmente tomando como base pontos que as pessoas apontam como 

importantes ou valores estabelecidos por cada uma. A sugestão toma por fundamento o que ele entende que 

as partes podem estar querendo decidir a partir do diálogo entre elas. O mediador pode ser mais ou menos 

avaliativo, ou seja, pode agir direcionando a solução de forma mais ou menos direta. [...] 

A mediação avaliativa-ampla possui como principal meta a compreensão das circunstâncias e dos interesses 

subjacentes ou ocultos das partes envolvidas diretamente e ainda o conhecimento sobre o efeito desse 

conflito para outro indivíduo ou grupo (afetados indiretamente). Utiliza esse conhecimento para direcionar as 

partes no sentido de uma solução que atenda a esses interesses. 

[...] O mediador deve instruir-se sobre os interesses subjacentes às posições. Inicialmente, deve estudar o 

caso (depoimentos, documentos) e requerer que as partes ou os seus advogados discutam bastante sobre o 

caso durante a mediação. Diferentemente da mediação avaliativa-simples, o mediador dá ênfase aos 

interesses que não são revelados nos documentos. O mediador, para descobrir esses interesses, deve explorar. 
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calcadas em critérios objetivos (por exemplo, jurisprudência consolidada) e, em seu extremo, 

leva à apresentação de sugestões para acordo e direção de resultados, abrangendo orientações 

qualificadas (SALES, 2011, p. 24-27).  

Considerando as formas de atuação do mediador propostas por Leonard Riskin, 

facilitativa e avaliativa, percebe-se que os juízes conciliadores observados, que seguem de 

forma predominantemente a segunda
46

 delas, tendem a obter acordos mais satisfatórios, 

equitativos, justos e legítimos.  

Isso porque, apesar de reconhecer a autonomia das partes, estão em jogo normas 

trabalhistas, as quais são de ordem pública, cabendo ao juiz o papel de zelar por estas (ainda 

que harmonizando o princípio da indisponibilidade com as ponderações feitas no Capítulo 2 

deste estudo), tanto que tem a faculdade de homologar ou não a solução alcançada pelas 

partes (Súmula n.º 418 do C.TST).  

Ao juiz também cabe se certificar de que todos, especialmente a parte hipossuficiente, 

compreendam o que está sendo negociado e que estejam plenamente informados acerca de 

seus direitos e do contexto fático no qual estão inseridos (art. 1.º, I, do Anexo II, da Res. n.º 

174 do CSJT). Ademais, apenas agindo de forma proativa e fundamentando suas sugestões, 

poderá promover tal entendimento.  

 

                                                 
[...] O mediador deve fazer uma previsão do impacto nas vidas das partes, caso não se alcance um acordo. 

Deve tentar persuadir os participantes que suas (do mediador) avaliações estão corretas, justificando por meio 

de critérios objetivos e informações adicionais. 

O mediador deve oferecer uma proposta de acordo que satisfaça aos interesses (conflitos restritos e amplos) 

das partes e incitar a aceitação dessa proposta. O mediador pode pressionar ou usar sua influência para 

garantir a realização do acordo” (SALES, 2011, p. 21).  
46

 
 

A postura de um terceiro na condução do processo de busca da resolução do conflito deve ser ajustada ao 

caso concreto. Assim, por exemplo, uma atuação diametralmente oposta àquela anteriormente recomendada, 

que evita a intervenção na discussão entre as partes e opiniões sobre a solução da disputa, pode ser mais 

adequada em um conflito com características diversas e gerar outros tipos de benefícios. 

Na mediação, por exemplo, o melhor dos cenários é que “quanto menos sua intervenção for solicitada, mais 

eficiente ela terá sido” (REBOUÇAS, 2020, p. 189 apud GIMENEZ, 2018, p. 58). 

“Dessa análise, percebe-se que quanto maior for a intervenção do terceiro no conflito e na gestão dele, mais 

distante é o contato com os conflitantes e menor o nível democrático atribuído à relação (BOBBIO, 2009, 

223-250)” – (GIMENEZ, 2018, p. 50-51). 

Nesse contexto, o mediador não deve ter qualquer preocupação ou opinião a respeito dos termos a que 

chegaram as partes, sendo importante, apenas, que tenha sido fruto de conversa entre elas. Nessa linha, 

continua a autora mencionada: “Ademais, sustenta-se que o trabalho do mediador consiste em assistir as 

partes a elaborarem termos conciliatórios que elas considerem aceitáveis. Ainda, salienta-se que a aprovação 

dos termos conciliatórios pelo mediador ou a resolução ser ineficiente, limitada ou egoísta são irrelevantes. 

Importa, no procedimento da mediação, a facilitação do processo democrático de elaboração da decisão pelos 

próprios envolvidos (STULBER; MONTGOMERY, 2003, p. 113)” (GIMENEZ, 2018, p. 66). 

Os resultados gerados pela mediação, em razão dessa falta de interferência do terceiro e estímulo que as 

próprias partes construam a solução para seus próprios conflitos, têm o potencial de responsabilizar os 

envolvidos, desenvolver a autonomia das partes e, em última análise, aprimorar a cidadania e a democracia. 
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Ainda que o advogado tenha prestado esclarecimentos jurídicos para os 

jurisdicionados leigos que representam, diante da tecnicidade do direito, é imprescindível que 

o juiz os reforce, colabore na apuração da probabilidade de êxito da demanda a partir do 

exame dos riscos existentes e se disponha a responder qualquer dúvida dos participantes do 

acordo.   

Essa forma de proceder não se trata de não reconhecer a autonomia das partes, e sim 

de dispensar o devido respeito ao jurisdicionado que, independentemente de sua condição 

socioeconômica e de sua formação, terá sua causa julgada por questões de difícil 

compreensão para quem não está habituado com o dia a dia do fórum, por exemplo, a 

prescrição ou a jurisprudência consolidada. 

Assim, ao contrário de esvaziar a autonomia dos atores sociais envolvidos no conflito, 

esta é reforçada por garantir uma participação qualificada e consciente. 

Como observa Viana (2018, p. 311), com sua habitual sensibilidade, ao refletir sobre a 

falta de familiaridade de uma das partes – no caso, o reclamante – com os termos, gramáticas 

e procedimentos típicos do ambiente judicial: 

[...] a variável mais forte é mesmo a desigualdade. Aliás, ela não conhece apenas o 

momento do acordo. Como certa vez também notei, começa na porta do fórum, onde 

advogados sem escrúpulos aliciam trabalhadores; na sala de audiências, cujo ar 

solene e sagrado conduz o empregado ao escritório do patrão; contamina as falas do 

juiz, que soam familiares para um, mas quase um mistério para o outro; perpassa os 

depoimentos das partes e de suas testemunhas, facilitando mentiras ou às vezes 

dificultando verdades. 

A propósito da adequação da adoção de uma postura avaliativa-propositiva do 

conciliador/mediador com o processo do trabalho,
47

 Vasconcelos e Gomes (2016, p. 19) 

também avaliam que: 
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Veja que os autores mencionam igualmente o perfil do mediador facilitador ao recomendar também que 

elabore, sugira e dirija de forma ativa a resolução do conflito, na hipótese de ser essa forma de condução 

mais adequada ao caso concreto.  

A postura predominantemente propositiva e avaliativa adotada pelos juízes observados não significa que 

outras estratégias e formas de diálogo serão deixadas de lado – como, aliás, tem-se entendido entre estudiosos 

da teoria da conciliação
47

 
 

no sentido de que é possível, na prática, “um mix e combinação entre os 

diferentes tipos e Escolas de Mediação, utilizando e misturando as ferramentas da mediação de acordo com a 

demanda do caso concreto” (GABBAY, 2013, p. 50-51). 

Trata-se apenas de uma distinção feita quanto ao papel do avaliador proposta por Leonard Riskin que surgiu 

a partir das orientações propostas pelo Projeto de Negociação de Harvard, que focou o modelo integrativo de 

negociação, como alternativa ao modelo distributivo (relacionado à abordagem adversarial da mediação). No 

mais, a despeito de sua utilidade, é reconhecido que a grade aqui comentada tem limitações e não aborda todo 

tipo de mediador.  
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As vertentes teóricas que compreendem a mediação como procedimento misto, 

capaz de reunir técnicas voltadas para a conciliação e aquelas específicas da 

mediação estrito senso, conferem ao mediador posição ativa e propositiva, 

adequadas ao tratamento dos conflitos laborais. Nesse rol, situam-se a mediação 

integrativa-mista (conforme já explicitado acima), a mediação avaliativa e o modelo 

construtivista, todas elas adequadas à realidade trabalhista. Nesse caso, o mediador 

fornece às partes parâmetros norteadores da solução mediada em conformidade com 

o princípio da indisponibilidade do direito. No modelo avaliativo, o mediador utiliza 

as técnicas para facilitar a autocomposição, do mesmo modo que adota estratégias de 

avaliação das questões que são importantes para a mediação. 

O mediador facilita a composição das partes e avalia se estas têm necessidade de 

orientação qualificada, momento em que elabora, sugere e dirige a solução dos 

problemas. 

Para tornar viável e embasado esse perfil proativo e avaliativo, outra prática parece 

salutar: a de estudar, previamente e ainda que de forma breve, o caso que será submetido à 

conciliação.  

Nas conciliações judiciais, sejam trabalhistas ou não, acontece de o conciliador entrar 

em contato com o litígio apenas no momento da sessão.  

Contudo, o conhecimento do caso para dar embasamento a sugestões adequadas de 

acordo demanda o exame de petições iniciais que, na Justiça do Trabalho, são conhecidas por 

agregarem múltiplos pedidos controvertidos em um único processo, a ponto de se falar em 

exercício abusivo de faculdades processuais caracterizando assédio processual. Além disso, as 

causas trabalhistas têm ganhado cada vez mais complexidade. 

Não se nega que o magistrado está preparado para analisar o processo no momento da 

conciliação. Entretanto, os fatores mencionados, somados ao tempo curto disponível na pauta 

de audiências para a tentativa de conciliação, fazem com que a leitura e o estudo do processo 

sejam uma boa prática. A partir disso, o juiz conciliador terá bases mais robustas para tomar 

uma posição mais avaliativa e propositiva.  

Alguns dos magistrados observados leem o processo que será submetido à conciliação 

previamente; realizam cálculos com base nos dados colhidos a fim de sugerirem um valor que 

entendem razoável para acordo; verificam a documentação dos autos para fundamentar a 

desconsideração de determinados pleitos ou a constatação de alguma verba devida 

incontroversamente pelo empregador, assim como para chamar atenção para certos riscos 

processuais considerando o ônus probatório. 

Apesar de quase a totalidade dos juízes conciliadores observados ter adotado esse 

procedimento, reconhece-se que não se trata de uma prática generalizada.  

Primeiramente, porque existe o entendimento de que sugerir valores para fins de 

acordo poderia engessar a negociação, bem como mencionar teses jurídicas e avaliar as 

provas, ainda que superficialmente, poderiam ser vistos como prejulgamento.  
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Ainda, porque argumentam, de forma razoável, que, em virtude da necessária 

administração da carga de trabalho e da distribuição do tempo para execução dessas tarefas, o 

estudo prévio de cada um dos processos que compõem a pauta de audiência (que, em média, 

totalizam de 10 a 14 por dia) seria excesso de zelo ou até perda de tempo.
48

  

A observação dos juízes realizada para esta pesquisa, todavia, confirmou que a prática 

não só é salutar para que o conciliador possa dar uma contribuição eficiente e customizada ao 

litígio, como também sua sugestão gera legitimidade e aceitação pelas partes, por estar 

amparada no caso concreto e em suas especificidades.  

Não obstante exigir maior dedicação à tentativa de conciliação qualificada, incluindo o 

momento prévio de estudo e exame do processo, uma vez que as partes se compõem, não só 

as fases processuais imediatamente seguintes (eventual realização de perícia técnica, colheita 

de provas orais etc.) tornam-se desnecessárias, mas também evita-se o tempo de 

processamento de recursos
49

 e se reduz a probabilidade de o processo se desdobrar em 

execução.
50

 Assim, todo o tempo de tramitação processual é reduzido substancialmente.
51

  

Assim, mesmo que a conciliação seja frustrada, essas etapas (seja a prévia, seja a 

tentativa mais embasada propriamente dita) têm o benefício de melhorar a compreensão dos 

envolvidos no conflito quanto a seus reais contornos e entender os fundamentos de eventual 

resistência da outra parte. 

No que diz respeito ao potencial de engessamento, ele pode ser administrado pela 

exposição das sugestões e ponderações do magistrado conciliador em momento posterior à 

discussão do caso pelas partes e apresentação de propostas e pretensões. 

Por fim, não há que falar em prejulgamento, visto que a análise da documentação do 

processo será feita de forma superficial, de modo que o juiz poderá posteriormente obter uma 

conclusão diferente ao se debruçar sobre os autos para o julgamento.  

Acrescente-se que as provas orais – e, eventualmente, as técnicas – não foram ainda 

produzidas nesse momento. Logo, a invalidade da prova documental poderá ser demonstrada 

em uma próxima etapa (princípio da primazia da realidade, que orienta que a prática concreta 
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Como existem muitos juízes competentes que não adotam essa prática, passamos a refletir sobre a real 

necessidade de realizar tal preparação. 
49

 
 

O Relatório Anual de 2020 do TRT-2 aponta que o prazo médio do julgamento de um recurso, contado do 

momento da distribuição, é de 170,01 dias (TRT-2, 2020c). 
50

 
 

Também de acordo com o Relatório Anual de 2020, o prazo médio da liquidação, do início até seu 

encerramento, é de 366,4 dias, e o da execução é de 1.033,4 (TRT-2, 2020c).  
51

 
 

O tempo médio de tramitação de um processo na Justiça do Trabalho é de 252 dias na primeira instância, 300 

na segunda instância, e 498 dias no TST – o que totaliza uma média de 1.050 dias (Disponível em: 

http://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt/prazos. Acesso em: 1.º mar. 2022).  
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efetivada ao longo da prestação de serviços deve prevalecer sobre a vontade manifestada/fatos 

documentados formalmente pelas partes).  

4.7  Parâmetros para a apuração de riscos 

Como anteriormente exposto, a recomendação de uma postura avaliativa perante o 

conflito não significa que o juiz deva analisar o risco processual incorrendo em 

prejulgamento.  

Os critérios que devem embasar o exame do processo e balizar suas sugestões devem 

ser objetivos.  

A propósito, esse é um dos princípios
52

 que orientam o modelo integrativo de 

negociação proposto por Roger Fisher e Willian Ury, o qual busca criar valor e gerar 

resultados “ganha-ganha” pautados por interesses, vale dizer, visa uma solução que satisfaça 

ambas as partes e que parece mais afinado com os valores da Justiça do Trabalho por ser uma 

alternativa à barganha, que não traz consigo racionalidade e exige concessões unilaterais.  

Nesse conceito de objetividade não estariam as posições jurídicas anteriormente 

adotadas pelo magistrado em suas decisões, ainda que estas devam ter coerência entre si e não 

oscilar diante de uma mesma situação concreta, salvo, é claro, na modificação de 

posicionamento do juiz acerca de determinada questão. 

Em uma das sessões observadas, estava em jogo uma alegação referente a assédio 

sexual. O juiz que conduzia a tentativa de conciliação, ao explicar a racionalidade de sua 

sugestão para acordo, argumentou que a conduta violadora teria sido perpetrada por colega de 

trabalho, o que não caracterizaria assédio sexual e, portanto, esse ponto não deveria ser um 

risco para a parte contrária nem deveria influenciar o valor do acordo.  

No entanto, há outra vertente na jurisprudência – que, a propósito, parece ser 

majoritária –, a qual defende que, diferentemente do tipo penal assédio sexual, não se exige 

para a caracterização do ilícito para fins trabalhistas (e para as consequências daí decorrentes) 

que tenha sido cometido por pessoa de hierarquia funcional superior, configurando-se ainda 

que o assediador seja colega de trabalho do assediado.  
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Os princípios são: (i) separar as pessoas do problema; (ii) focar os interesses dos envolvidos e não suas 

posições; (iii) criar opções de ganho mútuo; e (iv) mapear critérios objetivos para legitimar a escolha das 

opções (URY; FISHER; PATTON, 2005). 
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Aliás, o TST já reconheceu casos em que, mesmo que inexistente o vínculo de 

emprego com a vítima, permanece a responsabilidade da empresa pelos danos originados pelo 

assédio sexual (TST, 2019). 

Existem ainda diversas posições a respeito do ônus probatório em casos de assédio 

sexual no ambiente de trabalho (por exemplo, cabe a prova àquele que alega – art. 818 da 

CLT; deve haver flexibilização do ônus probatório; amparo em provas indiretas; máximas da 

experiência; indícios e presunções; e atenção à palavra da vítima),
53

 o que também deve ser 

considerado para fins de apuração de possibilidade de êxito da demanda ou não, levando em 

conta os meios probatórios de que as partes dispõem. 

Por essas razões, a observação da tentativa de conciliação ora comentada ilustra que 

um parâmetro mais adequado para balizar o risco processual do ponto de vista da 

jurisprudência seria a pesquisa – ou, no mínimo, a consideração – das posições dominantes ou 

eventual divisão do Tribunal Regional ou do TST acerca de determinado assunto.  

A atualidade das posições também se revela importante (decisões paradigmáticas que 

apresentam novas teorias ou que julgam casos considerados “novos” na realidade fático-

social), pois pode indicar uma tendência de evolução do debate em determinado sentido, 

inserindo-a em um contexto sociojurídico mais próximo daquele em que a questão será 

julgada. 

Acrescente-se que acolher sua própria posição pessoal como critério para formulação 

de uma sugestão de acordo pode ser visto pelo jurisdicionado como um prejulgamento, 

cabendo reconhecer que, de fato, há uma linha tênue entre um e outro.  
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Pesquisa realizada por esta autora em 27.11.2021 a respeito ilustra a diversidade de posições acerca do tema. 

Após analisar 58 decisões de mérito da afirmação de que ocorreu assédio sexual, relativas a processos 

distribuídos no TRT da 2.ª Região, entre 1.º.07.2019 a 30.09.2019, apurou-se que: das 33 decisões em que o 

pedido pertinente a assédio sexual foi julgado improcedente, o julgador considerou que o ônus de provar a 

ocorrência do ilícito era da parte que o alegava em 32 casos. Entre estes, em duas sentenças os julgadores 

exigiram robustez das provas, justificando essa condição na gravidade da conduta de assédio sexual. 

O alinhamento à regra geral de distribuição do encargo probatório também ocorreu em 17 dos 25 casos em 

que o pedido correspondente à alegação de assédio sexual foi julgado procedente. Entre os processos em que 

tal pretensão foi reconhecida, há uma parcela (8 de 25) em que os julgadores consideraram elementos como: 

provas indiretas, experiência do que ordinariamente acontece, indícios e presunções e a palavra da vítima, de 

modo que flexibilizaram o encargo probatório do(a) autor(a). 

Outra interpretação mais ampla entende que, apesar de o depoimento pessoal não ter o condão de produzir 

prova em favor daquele que depõe, esse meio probatório serve para formar a convicção do magistrado. 

Soma-se a isso que, para contrapor e mitigar a cultura de culpabilização da vítima de assédio sexual, 

construiu-se socialmente a ideia de que a palavra dela deve ser escutada e levada em conta. 

Logo, propor um acordo tomando em conta apenas a posição pessoal do juiz vinculado ao julgamento 

equivaleria a uma análise limitada dos riscos processuais e que, portanto, não consideraria as reais chances de 

êxito ou de insucesso da demanda. 
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Outros juízes também expuseram sua posição acerca de determinado ponto do 

conflito, com o intuito de tornar os riscos dos custos processuais mais claros para a parte, 

pois, caso eventual condenação atinja certo patamar, é conveniente para a parte ré ponderar os 

valores que despenderia para recorrer da decisão, especialmente com o depósito recursal (art. 

899, § 1.º, da CLT). 

No mais, essa conduta não revela a possibilidade de se caracterizar como 

prejulgamento, visto que a posição de cada magistrado pode ser consultada na aba “Nova 

Pesquisa Jurisprudencial” no site dos TRTs,
54

 até mesmo com a possibilidade de realizar a 

busca com seu nome.  

4.8  A administração do tempo 

Conforme exposto no item 3.2 deste trabalho, em que pese o tempo dedicado por cada 

juiz conciliador à tentativa de composição variar bastante e depender de diversos fatores, 

existe um limite a seu elastecimento, em função do volume de audiências a serem realizadas 

durante o dia e da duração das etapas que seguem depois de eventual frustração da 

conciliação. 

O tempo disponível para a negociação mostra-se ainda mais insuficiente quando se 

depara com um jurisdicionado que resiste à possibilidade de resolver o conflito por meio do 

acordo – como desconstruir ideias preconcebidas comuns sobre acordo em uma sociedade que 

ainda é influenciada pela cultura do litígio e da sentença? 

Como realizar uma escuta ativa e de qualidade, enquanto o ponteiro do relógio corre 

indicando atraso e o juiz sabe que as partes da próxima audiência estão esperando e tendo 

seus ânimos já afetados pela demora? Aliás, esse cenário torna o ambiente típico de conflito 

ainda mais tenso.  

Poder-se-ia dizer que, para resolver o problema, bastaria elastecer os intervalos entre 

as audiências. Entretanto, a carga de trabalho não permite, pois há outras atividades que 

cabem ao juiz realizar em momentos em que não está em audiência, especialmente sentenciar, 

o que exige serenidade e – mais uma vez – tempo.  

Além disso, o número de sentenças que deve produzir é alto. As pautas costumam 

durar por todo um período, seja da manhã ou da tarde. Não à toa que se trata de uma prática 

generalizada. Os juízes são cobrados pela Corregedoria do Tribunal para terem uma pauta 
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Disponível em: https://juris.trt2.jus.br/jurisprudencia/. Acesso em: 2 mar. 2022. 
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sem aprazamentos longos e atingirem os níveis de produtividade colocados pelo CNJ. Se há 

pendências, a caixa de e-mail do magistrado receberá ofícios questionando a solução.  

Assim, parece que esse é um problema inerente a todo o sistema judiciário que o juiz 

deve administrar, porém com a consciência de suas limitações.   

4.9  Tempo do processo 

No segundo capítulo deste estudo, discorreu-se sobre a incerteza do tempo de 

tramitação processual, caracterizando-a como um risco a ser levado em conta quando se 

reflete acerca da conveniência da celebração de um acordo.  

Levantar a questão do tempo do processo é um dilema do conciliador. 

Todavia, observando as audiências, é possível realçar uma diferença que aponta para 

um caminho aconselhável. Usar o tempo como argumento para convencer do acordo é 

diferente de esclarecer nesse particular. 

Silva (2012, p. 238-239), ao tratar das práticas ilegítimas que enfraquecem o instituto 

da conciliação, reprova o uso do argumento morosidade do Judiciário para intimidar o 

jurisdicionado a celebrar o acordo: 

Em inúmeras intervenções realizadas nas sessões de conciliação, destacam-se 

argumentos relacionados às mazelas do Judiciário como forma de conduzir as partes 

ao consenso. Assim, é comum que se frise a demora do Judiciário na entrega da 

tutela jurisdicional. [...]. 

Ora, os argumentos relacionados às mazelas do Judiciário devem ser afastados das 

sessões de conciliação – esse é o ponto: nenhuma das partes deve ser atemorizada 

pelo argumento de que, se não conseguir resolver o conflito, ficará presa ao litígio, 

com enorme perda de tempo e dinheiro. É claro que as partes devem considerar 

custos e tempo como fatores relevantes, a fim de ponderarem a melhor forma de 

resolução do conflito, mas insistir o conciliar nos entraves do Judiciário como forma 

de intimação é totalmente inadequado como técnica. Bem o contrário, os que 

concentram sua abordagem nesses argumentos demonstram fragilidade na técnica 

adotada porque agridem a livre escolha das partes..  

Ademais, o juiz invoca um argumento que desacredita a capacidade do Judiciário de 

entregar a tutela a que o jurisdicionado tem direito. 

Por outro lado, é legítimo prestar esclarecimentos nesse particular, com o intuito de 

garantir uma decisão informada pelo Judiciário – o que é diferente de usar como argumento 

de convencimento. Isso porque “Não é incomum que as partes não tenham de forma clara a 

dimensão de incerteza e atraso que recai sobre a sentença” (PINHEIRO, 2017, p. 44). A partir 

de sua própria experiência em salas de audiência, Pinheiro (2017, p. 44) relata uma impressão 
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que parece ser comum a diversos juízes, no sentido de que “as partes agem como se não 

tivessem consciência de que o resultado do processo é incerto e não imediato”. 

4.10  Necessidade do recebimento do crédito trabalhista 

A emergência do recebimento de um crédito de natureza alimentar é um fator comum 

que leva reclamantes a celebrarem acordo, o que é dito muitas vezes nas conversas em sessões 

de conciliação. Constantemente, insatisfeitos com o valor final proposto pela empresa 

comparativamente a suas pretensões iniciais, argumentam: “vou fechar o acordo só porque 

estou precisando”.  

A reivindicação inicial como fator comparativo pode ou não ser razoável. Muitos 

reclamantes comparecem às salas de audiência com pretensões “fora da realidade”, às vezes 

alimentadas por orientações que não consideram todos os elementos que influenciarão o 

sucesso ou não da demanda, e já com planos de como usarão o montante que acreditam que 

vão receber. 

Em uma das audiências observadas, o juiz conciliador enfrentou uma situação 

delicada, em que o reclamante, após orientação de sua advogada, optou por firmar um acordo 

no qual renunciaria a alguns direitos básicos, como multa de 40% do FGTS, os quais fazem 

parte do patamar mínimo civilizatório conforme doutrina e jurisprudência já comentadas. 

A opção pela renúncia – uma vez que nos termos do acordo existia cláusula de 

quitação geral quanto ao extinto contrato de trabalho, para nada mais pleitear, seja a que título 

for – ocorreu em virtude da condição financeira da reclamada, que havia encerrado suas 

atividades e demonstrou documentalmente as dívidas que mantém com diversos credores, 

inclusive um shopping em que alocava um espaço, em valores vultosos. 

Aqui então entrou a questão da ponderação dos riscos materiais que envolviam o 

processo e a alta probabilidade de a execução de uma sentença que reconhecesse a totalidade 

dos direitos do trabalhador ser frustrada.  

O juiz observado reforçou a orientação da advogada do reclamante, concedeu-lhe 

tempo para conversarem particularmente e deixou claro que a situação implicaria “abrir mão” 

de um direito que lhe era devido, o que era inclusive reconhecido pela antiga empregadora.  

Cabe à parte avaliar a urgência de receber o crédito e o juiz compreender eventual 

necessidade material do trabalhador como fator relativizador da indisponibilidade do crédito 

trabalhista. Negar a responsabilidade por essa decisão ao reclamante seria tirar-lhe a 
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autonomia justamente quando está em estado de necessidade, sob o argumento de que estaria 

protegendo-o, porém à custa de sua sobrevivência.  

Como anteriormente exposto, deve-se verificar a real necessidade do trabalhador, 

ponderar as verdadeiras condições da empresa e a razão pela qual não apresenta uma proposta 

em valores mais altos, assim como certificar-se de que há consciência por parte do trabalhador 

em sua manifestação de vontade.  

4.11  Conciliar pessoas difíceis 

O título deste item foi inspirado no subtítulo do livro de William L. Ury Supere o não 

(URY, 2003), que propõe a transformação do oponente em parceiro.  

As técnicas ali expostas são pensadas para negociadores, mas podem enriquecer a 

reflexão do terceiro conciliador de como conduzir a conciliação ao enfrentar o desafio de lidar 

com atores sociais que não estejam comprometidos com seu dever de colaboração e 

dificultem o objetivo de busca da solução mais vantajosa para todos os jurisdicionados.  

Partes ou advogados que seguem uma estratégia de negociação competitiva, que exige 

concessões e envolve ameaças de retirada de propostas caso suas condições não sejam 

atendidas, podem ser considerados as “pessoas difíceis” das salas de conciliação trabalhista. 

Nesse sentido, frustra-se o juiz conciliador em seu objetivo – e dever – de promover a 

pacificação social com justiça, pois a tratativa em que um ganha e outro perde não tem o 

condão de atingir esse resultado. 

Segue um relato de um caso-exemplo ocorrido nas audiências de conciliação 

observadas que ilustra bem essa situação recorrente, a fim de servir de paradigma para a 

reflexão proposta.  

Em uma das sessões da pauta de um dos juízes observados, as tratativas de acordo já 

se iniciaram de maneira “truncada”, ocorrendo evoluções e regressos no caminho rumo ao 

consenso e à formalização do acordo.  

O primeiro desafio foi estabelecer um montante que seria razoável. A pretensão inicial 

da parte autora era de R$8.000,00 e a proposta da ré, de R$3.000,00. Ambas se mostraram 

fechadas para alterar pretensões e propostas e desinteressadas pelas dificuldades e 

perspectivas umas das outras. 

Após longas conversas, a persistência por parte do conciliador em deslocar a discussão 

para um debate pautado por critérios objetivos e um entrave que indicava que não mais seria 

possível a colaboração dos envolvidos (os valores pretendidos e oferecidos aproximaram-se, 
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mas a diferença de R$1.000,00 parecia ter travado a evolução da negociação), as partes 

chegaram a um consenso nesse ponto. 

Outras divergências surgiram; primeiro, no tocante ao parcelamento. Foram feitas 

ameaças por um dos advogados de desistir da negociação que não acolhesse suas condições; o 

advogado da parte contrária levou a ofensa de forma pessoal e surgiu um “conflito dentro do 

conflito”, que tirou o foco do diálogo acerca do interesse dos jurisdicionados.  

Por fim, com o auxílio do magistrado, as partes concordaram quanto ao parcelamento 

e iniciou-se a lavratura do termo da ata de conciliação. Nesse momento, novo embate entre os 

advogados foi travado acerca da data de pagamento da primeira parcela.  

Resumindo: novas ameaças de não mais firmar acordo, falas no sentido de que essa 

decisão abrangeria todos os casos judicializados do escritório do advogado presente.  

Apesar desse quadro, o acordo foi entabulado, o que se deu pela iniciativa da preposta 

da parte-ré, que parecia não estar envolvida subjetivamente nos debates, ao propor reduzir o 

aprazamento da primeira parcela do acordo.  

Independentemente de se reprovarem condutas, o caso narrado ilustra a dificuldade 

criada por atuações não pautadas por boa-fé e colaboração, com estímulos aversivos que 

geram respostas comportamentais que se traduzem em outros estímulos aversivos.
55

 

O terceiro conciliador pode tomar diferentes medidas diante desse cenário.  

A insistência – diferentemente da persistência – não é uma forma legítima de 

solucionar a questão, mas pode ocorrer quando o conciliador se depara com uma situação de 

impasse que não considera racional, depois de ter empregado esforços, técnicas e tempo na 

condução do processo conciliatório (SILVA, 2012, p. 239).  

Mesmo vedada pelo ordenamento jurídico e incompatível com o encaminhamento do 

método, não se pode negar que a insistência indevida é vista em conciliações, inclusive na 

Justiça do Trabalho e nas conduzidas por magistrados. 

Nas sessões observadas, não se constatou esse tipo de conduta ilegítima. 

Por outro lado, é preciso reconhecer que uma solução fácil para o conciliador que se 

depara com esse tipo de problema é desistir das tratativas rumo à composição, ainda que o 

meio consensual lhe pareça o mais adequado para a resolução do conflito. 

No entanto, essa saída equivaleria a premiar condutas não colaborativas e a não se 

comprometer integralmente com a busca da pacificação do conflito. Ademais, essa desistência 
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Trata-se de encadeamento de respostas e “aspirais de conflitos” (PINHEIRO, 2017, p. 47). 
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violaria o direito da outra parte do conflito de tê-lo solucionado da maneira mais breve e 

menos custosa. 

Essa persistência em continuar as tratativas foi vista de duas formas. 

A primeira maneira foi passiva, por meio da não reação a provocações – que por vezes 

tem por alvo o conciliador – e não julgamento quanto ao perfil do negociador. Vale lembrar 

que isso pode ocorrer porque muitos não conhecem outras formas de negociar (URY, 2003, 

p.15) ou, no caso do advogado, porque quer parecer combativo para garantir os interesses de 

seu cliente.  

A segunda seria uma posição mais ativa, pela aplicação de técnicas de retirada da 

negociação do campo da barganha e de superar os entraves de conciliar “pessoas difíceis”.  

Ambas as posturas são complementares e, quando utilizadas conjuntamente, parecem 

mais afinadas com a vocação conciliatória e com o sincero interesse em pacificar o conflito, 

independentemente do resultado a que levar, pois é importante ter em mente que nem sempre 

é possível superar os entraves do negociador competitivo e difícil.  

4.12  Criação de incentivos adequados para o acordo 

Mencionou-se neste estudo, item 4.1.9 – “Tempo do processo”, a tese de doutorado de 

Silva (2012), no ponto em que trata sobre técnicas ilegítimas que enfraquecem o instituto da 

conciliação. Nesse tópico, a autora discorre sobre acordos impostos, pressão ou intimação 

para se chegar a um consenso que não seja reflexo da autêntica vontade das partes e a 

parcialidade do conciliador na condução das tratativas (SILVA, 2012, p. 233-242). 

Refutadas essas práticas, cabe pensar sobre estratégia que tem amparo na legislação e 

nos princípios que norteiam a conduta de conciliadores para estimular a composição das 

partes quando o juiz entende que é conveniente e adequado e se vê perante a resistência a 

negociar (diferentemente do tópico anterior em que a parte pretende celebrar acordo, mas age 

de maneira inflexível). 

Corrêa (2012), após refletir e estudar formas de criar incentivo para as partes 

conciliarem, propõe que sejam desestimuladas resistências injustificadas por meio da 

aplicação pelo juiz de sanções como multa de litigância de má-fé e regras que orientam as 

despesas processuais. 

Essas medidas em nada se confundem com insistência na celebração de um acordo, 

mas de desdobramento do exercício da governança judicial pelo juiz, que “deve combater os 
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abusos da litigiosidade impedindo que o processo crie óbices à conciliação” (CORRÊA, 2012, 

p. 258-259). 

A previsão legal de que o juiz deve, ao longo do processo, tentar a conciliação entre 

as partes tem-se apresentado como uma técnica incapaz de estimular as partes a 

comporem amigavelmente seus interesses. No entanto, ele não pode ignorar que o 

modelo processual civil brasileiro entende ser relevante a pacificação social por 

meio da conciliação, de modo que a jurisdição não pode se manter alheia a este 

escopo. Aliada a este escopo, também há a necessidade de o processo civil não ser 

instaurado desnecessariamente, nem de se insistir no prosseguimento do feito 

quando há a possibilidade de o litígio ser resolvido por meio da conciliação. Os 

modelos processuais estrangeiros empreenderam reformas na técnica processual 

para estimular tal maneira de solução de conflito, oferecendo elementos para a 

elaboração de modelos de controle dos sujeitos processuais que orientem a técnica 

processual para atender os referidos escopos (CORRÊA, 2012, p. 58).  

Uma técnica utilizada por um dos juízes observados nesse sentido era designar 

audiências de conciliação, determinando o comparecimento das partes, “o que será apreciado 

à luz dos arts. 80 e 81 do CPC”. 

O objetivo é estimular que os atores sociais envolvidos no conflito apresentem-se e 

tenham postura ativa na conciliação e que existam efetividade e busca de resultados ao marcar 

a sessão. De fato, nas semanas institucionais de conciliação, muitos processos são colocados 

em pauta para tentativa de acordo, após filtro da Secretaria da Vara, mas a ausência das partes 

ocorre na maior parte dos processos. Assim, a marcação da audiência acaba sendo pro forma e 

os servidores e juízes envolvidos deixam de se dedicar às outras atividades e assim gerar 

resultados mais benéficos à sociedade.  

4.13  Busca de informações sobre a política de acordo, grandes litigantes e litigantes 

repetitivos 

Uma das competências estabelecidas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

(CSJT) para a Comissão Nacional de Promoção à Conciliação (Conaproc) é a de identificar e 

atuar com os entes públicos e grandes litigantes de modo a estimular a autocomposição no 

âmbito da Justiça do Trabalho. 

Muito embora exista nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania  

(Cejuscs-JT) do TRT-2 estruturação de projetos especiais voltados a grandes litigantes, nas 

varas não há notícia de planos institucionalizados de montagem de pautas de audiência com 

esses reclamados. 

Em conversa com um dos juízes observados, ele relatou que designa pautas de 

audiências a serem realizadas sem uma periodicidade exata nas quais figuram como réus 
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grandes litigantes – informação que é divulgada anualmente no site do tribunal
56

 – ou com 

empresas que o magistrado nota que apresentam pontual aumento do volume de demandas 

judiciais.  

A prática não só se coaduna com os objetivos do Plano Estratégico do TRT da 2.ª 

Região para 2015-2020 (TRT-2, 2018) e com a Meta n.º 07 das Metas Nacionais para o 

Judiciário Brasileiro  de 2020 (CNJ, 2020b), de reduzir o acervo dos dez maiores litigantes, 

como também evita o descrédito do Judiciário, que é visto como moroso e ineficiente por 

parte da sociedade, muito em decorrência de empresas devedoras que se utilizam de suas 

faculdades processuais de forma indevida com o propósito de atingir “resultado ilícito ou 

reprovável moral e eticamente, procrastinando a tramitação dos feitos e causando prejuízos à 

parte que tem razão, a quem se destina a tutela jurisdicional” (PAROSKI, 2009, p. 121). 

Outro diálogo importante estabelecido e estimulado por alguns dos juízes observados 

com as empresas litigantes habituais era o de questionar informalmente sobre suas políticas de 

acordo, por exemplo, quais eram os fatores que as levavam a estar abertas para negociação e 

por qual motivo não existiria qualquer possibilidade de conciliação em outros quadros fático-

processuais.   

Claro que nem sempre existe uma disposição para a transparência por parte dos 

advogados dessas rés, os quais por vezes preferem manter em sigilo essas informações. No 

entanto, a experiência mostra que, quando esta troca entre Judiciário e litigantes existe, ela é 

extremamente útil para a criação de estratégias de conciliação em casos semelhantes.  

É o que ocorre no caso de algumas instituições financeiras, que têm sólidas políticas 

de acordo, cujos parâmetros são parcialmente compartilhados de forma transparente com a 

parte contrária e com o Judiciário. Este, por sua vez, tende a colaborar com seus termos (por 

exemplo, constando alguma cláusula neutra específica que seja para elas importante) e já sabe 

de antemão quais as condições processuais em que não compensa insistir na tentativa de 

acordo.  

4.14   Conclusão parcial – Recomendação de boas práticas diante dos desafios 

No item anterior, foram abordados os desafios enfrentados pelos juízes conciliadores 

no dia a dia das audiências de conciliação na Justiça do Trabalho, passando por questões 
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A lista dos maiores litigantes de 2020 pode ser verificada no seguinte endereço: 

https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/estatisticas/Metas/TRT2_10_Maiores_Litigantes_TRT2_Site.pdf (TRT-2, 

2020a). 
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como as limitações do ambiente virtual ampliadas pela exclusão digital típica de um espaço 

em que presumidamente estarão presentes partes hipossuficientes; a criação de um ambiente 

de confiança por aquele que acumula a função de conciliar e julgar; a necessidade de ser e 

parecer imparcial; a difícil administração do tempo escasso a ser destinado a diferentes 

atividades jurisdicionais igualmente importantes para os jurisdicionados; a tentativa de 

equilibrar a autonomia das partes; o perfil do conciliador; a garantia de que as decisões sobre 

a solução do conflito sejam realizadas de forma consciente e informada, mesmo que 

dependam de tecnicidades não facilmente compreensíveis e comunicáveis aos leigos.  

Também foram relatadas as soluções criadas pelos juízes conciliadores observados 

para lidar com esses desafios. A partir disso, podem ser apontadas as seguintes boas práticas:  

(i) A busca da melhor alternativa para a solução do conflito e adaptabilidade desta às 

necessidades das partes também deve passar pela escolha (ou deferimento) do formato da 

audiência. Essa decisão deve ser tomada a partir de uma perspectiva de acesso à justiça: o 

formato virtual pode ser favorável em algumas situações, mas pode gerar maior 

aprofundamento da exclusão digital em outras. 

(ii) Caso a audiência de conciliação se dê no formato virtual, algumas adaptações são 

importantes. Estas passam, por exemplo, pela criação de ambiente adequado, atenção 

redobrada na qualidade de escuta, conhecimento do aplicativo para explorar suas 

funcionalidades e adoção de procedimentos assecuratórios do consentimento do acordo se a 

parte autora não estiver presente.  

(iii) Para facilitar a troca de informações, estimular o diálogo e a confiança das partes, 

vale deixar claro que eventuais falas no momento da tentativa da conciliação, se não provadas 

nos autos, não poderão influenciar a decisão do juiz; assim como rejeitar requerimentos de 

registro em ata de algo que foi dito durante a tentativa de conciliação, especialmente se o 

intuito é consignar algo que possa ser considerado confissão. 

(iv) Orientar a parte que comparece desassistida de advogado, especialmente se for o 

empregado, a procurar um defensor ou o sindicato da categoria que o representa; e suspender 

o procedimento até que todos estejam devidamente assistidos.  

Outra opção é o próprio juiz conciliador auxiliá-la de forma imparcial, vale dizer, 

esclarecendo com cautela e detalhes acerca do procedimento, riscos processuais, valores e 

direitos que estão em jogo. Se optar pelo segundo caminho, cabe tomar especial cuidado em 

direcionar a atenção a todos de forma igualitária e equilibrada, inclusive ao advogado da parte 

assistida. 
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(v) Acolher ideia de imparcialidade do juiz na posição de conciliador de forma mais 

ampla, envolvendo recursos a saberes além do direito; assim como direcionar um olhar para 

si, suas humanidades, dificuldades e limitações. 

(vi) Minimizar a assimetria de informações à/ao reclamante que ainda não teve acesso 

à contestação e não conhece os riscos probatórios presentes por meio da abertura pelo juízo da 

defesa e documentos a elas anexos, com a retirada do sigilo, no momento da tentativa de 

conciliação, previamente ao recebimento oficial da peça contestatória.  

(vii) Adequar-se a um perfil do conciliador mais avaliativo e propositivo, atuando de 

forma mais envolvida e proativa, ponderando riscos, examinado documentos, apresentando 

opiniões calcadas em critérios objetivos, por exemplo, jurisprudência consolidada, para 

garantir a tomada de decisões de maneira informada. Também é importante se dispor a 

esclarecer eventuais dúvidas, ainda que a parte esteja assistida por advogado.  

(viii) Entrar em contato com o litígio antes da sessão e estudar, previamente, ainda que 

de forma breve, o caso que será submetido à conciliação. Como geralmente as pautas são 

compostas por, pelo menos, dez audiências, e cada caso geralmente tem múltiplos pedidos, 

também se recomenda fazer um relatório de cada processo. 

(ix) Caso o juiz conciliador siga uma linha ainda mais propositiva, realizando cálculos 

e propondo valores, recomenda-se que o momento de exposição de sugestões e ponderações 

seja posterior à discussão do caso pelas partes e apresentação de propostas e pretensões, a fim 

de evitar engessamento da negociação. 

(x) Ao apurar os riscos, pautar-se por critérios objetivos, evitando avaliações com base 

em posições jurídicas individuais. A medida evita que o juiz conciliador incorra em 

prejulgamento e tira a negociação da zona da barganha, em que propostas são feitas sem 

qualquer racionalidade. 

(xi) Estabelecer um intervalo razoável entre uma e outra audiência que permita 

dedicar-se à conciliação com espaço para o diálogo e escuta com qualidade, porém consciente 

das limitações inerentes ao próprio Judiciário e da cultura de sentença. 

(xii) Esclarecer acerca do tempo de tramitação processual e de entrega da tutela a que 

o jurisdicionado tem direito como forma de garantir uma decisão informada pela conveniência 

ou não do acordo, cuidando, porém, para não utilizar esse fator como argumento para 

convencimento da parte de que o acordo parece ser uma boa alternativa. 

(xiii) Ponderar os riscos materiais que envolvem o processo com a probabilidade de a 

execução de uma sentença que reconheça a totalidade dos direitos do trabalhador ser 

frustrada.  
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(xiv) Identificar estratégias de negociação competitiva, que frustram o objetivo e o 

dever do juiz conciliador de promover a pacificação social com justiça, a fim de buscar 

romper com o ciclo ou escalada do conflito gerado por estímulos aversivos, ou para não reagir 

a provocações. 

(xv) Persistir ao lidar com “pessoas difíceis” na conciliação, caso entenda que o meio 

consensual é o mais adequado para a resolução do conflito, evitando premiar condutas não 

colaborativas. 

(xvi) Desestimular a resistência injustificada de participar da conciliação e atuar 

colaborativamente por meio da aplicação de sanções como multa de litigância de má-fé e 

regras que orientam as despesas processuais.  

(xvii) Designar audiências de conciliação, determinando o comparecimento das partes 

e registrando que tal fator “será apreciado à luz dos arts. 80 e 81 do CPC”, especialmente nas 

Semanas Institucionais de Conciliação para evitar a marcação da audiência meramente pro 

forma. 

(xviii) Fazer pautas de conciliação especiais para casos em que figuram grandes 

litigantes como réus, assim identificados pelo Tribunal, ou com empresas que o magistrado 

nota que apresentam pontual aumento do volume de demandas judiciais.  

(xix) Estabelecer diálogo com as empresas litigantes habituais e obter informações 

acerca de suas políticas de acordo para criação de estratégias de conciliação em casos 

semelhantes. 
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5 CONCLUSÃO 

A questão central deste trabalho surgiu a partir de um incômodo com o excesso de 

atenção à conciliação como estratégia de diminuição da carga de trabalho excessiva típica da 

Justiça do Trabalho. Essa visão, como se observou, não decorre apenas da preocupação do 

juiz em administrar o tempo a ser dedicado a cada atividade jurisdicional, as quais, em razão 

de seu volume, acabam envolvendo verdadeira necessidade de gerenciamento das atribuições 

guiado pelo cronômetro.  

Existe uma cobrança institucional – não sem razão, é claro – voltada à produtividade 

da Justiça.  

Entretanto, como coloca Gabbay (2013, p. 279), é preciso pensar a mediação não 

como uma alternativa à morosidade e contraponto ao processo judicial, mas “a partir de suas 

bases constitutivas, levando em conta os predicados e valores que lhe são próprios”. 

Não obstante a fala anterior tratar sobre a mediação, as ponderações aplicam-se 

integralmente à conciliação.  

E a pretensão deste trabalho foi justamente pensar o processo conciliatório do ponto de 

vista qualitativo e como meio de promoção do entendimento das partes, do diálogo, da 

solução participativa e democrática de seus conflitos e da consequente conscientização quanto 

aos direitos e deveres dos envolvidos. 

Para tanto, em seu segundo capítulo, foram rememoradas as características do 

princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas a partir do ordenamento justrabalhista, 

doutrina e interpretações judiciais do direito do trabalho e da teoria crítica de direitos 

humanos, confirmando-se sua incontestabilidade, de modo que seu exercício pode ser exigido 

a qualquer momento, não sendo possível sua renúncia, tampouco sua transação. 

Concluiu-se também que isso não significa que os créditos decorrentes deles também 

tenham tal caráter – eles são, em tese, negociáveis. Existe um núcleo de indisponibilidade do 

crédito trabalhista que é dinâmico e depende não apenas da natureza do objeto do conflito, 

mas do contexto em que sua reparação está sendo pleiteada, no qual está presente toda sorte 

de risco: de probabilidade probatória, de condições econômico-financeiras do devedor, de 

necessidades materiais urgentes da parte hipossuficiente, de posições do magistrado 

favoráveis ou desfavoráveis às teses iniciais e defensivas, da impossibilidade de tratar do 

aspecto psicológico do conflito etc.  
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Fixados esses contornos norteadores dos limites do objeto da conciliação trabalhista, 

passou-se à parte empírica desta pesquisa: a observação das audiências pelos juízes 

conciliadores, selecionados a partir de critérios majoritariamente qualitativos. 

Nas sessões de conciliações assistidas, o direito se manifestou não apenas como 

fenômeno jurídico, mas também social, econômico e cultural. Nesse momento, o estudo 

voltou-se para o exame da realidade concreta, por meio da observação de diversos conflitos 

trabalhistas e de seus tratamentos a partir da experiência prática de cada um dos juízes 

conciliadores.  

A base teórico-normativa construída na primeira parte do trabalho conferiu suporte 

para a análise crítica das estratégias e métodos adotados na condução do processo 

conciliatório.  

Daí foi possível extrair não apenas boas práticas, mas também presenciar situações 

desafiadoras para os juízes conciliadores no momento de tentativa de composição das partes. 

Entre elas, as limitações do ambiente virtual ampliadas pela exclusão digital típica de 

um espaço em que presumidamente estarão presentes partes hipossuficientes; a criação de um 

ambiente de confiança por aquele que acumula a função de conciliar e julgar – uma 

particularidade da Justiça do Trabalho que é não é aconselhável em outros contextos de 

conciliação e mediação; a necessidade de ser e parecer imparcial sem deixar de reconhecer 

que a neutralidade axiológica do juiz não somente é impossível, como também indesejável em 

uma sociedade que se pretende livre, justa e solidária, assim como objetiva erradicar a 

pobreza e a marginalização; a difícil administração do tempo escasso a ser destinado a 

diferentes atividades jurisdicionas igualmente importantes para os jurisdicionados; a tentativa 

de equilibrar a autonomia das partes, o perfil do conciliador, a garantia de que as decisões 

sobre a solução do conflito sejam realizadas de forma consciente e informada, mesmo que 

dependam de tecnicidades não facilmente compreensíveis e comunicáveis aos leigos.  

Percebeu-se que, embora a conciliação faça parte da história da Justiça do Trabalho, 

sendo uma obrigação legal do juiz promovê-la desde 1946, a prática profissional do juiz 

conciliador traz um sem-número de desafios para o desenvolvimento do processo 

conciliatório para os quais não existe uma resposta pronta. 

Nota-se, assim, que o compartilhamento de ideias e a reflexão a respeito mostram-se 

capazes de criar soluções jurídicas adequadas para cada caso e levam ao aprimoramento do 

processo conciliatório, instrumento importante para a constituição da sociedade que 

objetivamos e conectada com o porvir. 
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Isso porque, apesar das cobranças quantitativas supramencionadas, algumas novidades 

aparecem aos poucos e apontam para um futuro em que as formas não adversariais de solução 

do conflito são pensadas pelos potenciais decorrentes de seu uso qualitativo.  

Assim, por exemplo, em 25 de março de 2022, o TRT-2 instituiu, por meio do   Ato 

GP/VPA/CR n.º 1, de 18 de março de 2022,
57

 o procedimento de reclamação pré-processual 

(RPP) em 1.º grau para dissídios individuais. 

Na notícia que veicula a novidade, o Tribunal colocou que “o novo procedimento tem 

o objetivo de viabilizar o diálogo por meio da mediação trabalhista, permitindo o acesso à 

Justiça de uma forma mais humanizada em 1.ª instância” (g.n.) 

Também ilustra essa tendência de uso dos meios consensuais de solução de conflito 

por motivos outros, que não reduzir a carga de trabalho e a morosidade do Judiciário, a 

entrevista dada em 27 de fevereiro de 2022 pelo atual presidente do TST, Ministro Emmanoel 

Pereira. A propósito, nela, o Ministro mencionou a palavra pacificação quatro vezes (GOES; 

FERNANDES, 2022). 

Questionado acerca dos principais desafios de como pretende conduzir os trabalhos no 

TST, o presidente destacou a importância da conciliação como forma de resguardar as vagas 

de emprego e manter a saúde das empresas, fragilizadas em razão da pandemia da Covid-19: 

O principal desafio de minha gestão será fazer valer o cumprimento das leis 

trabalhistas, com respeito às condições dignas de trabalho, observando normas de 

saúde e de segurança. Frente à retração econômica causada pela pandemia, também 

temos que voltar nosso foco em resguardar as vagas de emprego e manter a saúde 

das empresas, a partir do papel conciliador inerente à Justiça do Trabalho. 

A grande premissa metodológica da processualística moderna considera que a 

instrumentalidade do sistema processual é alimentada pela visão dos resultados que dele 

espera a nação, sendo legitimado pela aptidão de prestar serviços à comunidade 

(DINAMARCO, 2008, p. 179). 

Dinamarco (2008, p. 180), ao explicar os escopos da Jurisdição e a instrumentalidade 

do processo, critica a visão estritamente jurídica da jurisdição, defendendo a “técnica jurídica 

a serviço dos objetivos políticos e sociais”. 

Acolhendo essa concepção, pode-se concluir que o uso da conciliação para exercer a 

cidadania, elaborar colaborativamente soluções e atingir uma solução justa e pacificadora dos 
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Disponível em: https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/6326. Acesso em: 27 mar. 2022. 
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conflitos sociais, coaduna-se com os fins da Justiça do Trabalho e, mais do que isso, com os 

valores constituidores de nossa sociedade. 

Tem-se, portanto, que o juiz conciliador pode não ter um caminho único a seguir, ou, 

às vezes, nem mesmo existe uma saída viável dentro de seu espaço de possibilidades e 

deveres, estando sujeito às deficiências inerentes ao sistema em que atua. 

Entretanto, em seu papel conciliatório, o juiz tem um norte para lidar com as 

limitações e os desafios que a realidade dos conflitos entre trabalhadores e empregadores 

apresenta, qual seja, de aperfeiçoar continuamente as conduções dos processos de conciliação 

em que atua, de modo a extrair de seu potencial a adequação para a solução justa e 

verdadeiramente pacificadora dos jurisdicionados.  
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